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 ةمراث“ ةيركبل الطداص وسجد اوبس ياو

 ظ 1 متناول تلا <
 ١ ' لايق از برع ةولصتادئ ات نورلاظ عار عال بالكل قرروا

 ' رصضولازو راو هلبكبد(ينو ألو خال يفصل امارس

 وألا تلارتف نملك تلعو زو تم طرابلا ىلا اماعافاروبلاو علا يركب

 اهفاوبسبْئ بَل ىبت/ءايئالاب ئبلء اين نتنووؤاهن تباتو

 امهحالعو اظع/طخوفنلاو ادرظلالرزععبتادارعالاتلا يلف اعاراعيل
 عسا نبا داش ابو و فان بعنف داوصس ع سانتوس لااا

 1 ىزأا لايك غياض عبس 'اصقلا عنى أو نيظ لانو 6ةدوقردو

 . .ةعلرشإ ولو كرنك اب عب البرص سر الا مو تاومس وس مراع

 ] مه ةرتسكرعس/ء اتلدالان اهدوعبس/ لال ثلا قلاو ب دوس
 مهامه تيارلاراولا يسولف باولاةعيس [هيويبو اهكى قت وطب
 يوب عبس يركع بسد وبس فلان توعلا لو يو

 ظ تلا جلنعلا در : رقاد اتا /نماعبس كايئاءلو هتترق ب اللف

 انتوا نيكو :بيلعاو ليلا عبانانطعلا دورس وشن وير ء

 ] دوقلابسبلرتاد دنع / العلا و ةوكدلإٍنريلان ار اع عب (زن

 | 6 بواَاو فناووباو ترو يل ضرو
 1 ا مبان لك لس ولن عصر لا بق دعبلا

 ظ مو عد كالو ضوكت/ لالا يرو ووتو عبلات اياها لاوقااط

 7 اق الاب اس ين عباشلاو 7 //«رلاءا/اعرو ادد /اولاكو ىوقتلا/وو

 ١9" ديدابلاوةذعتل ا ين يرانا دانه تلال

 1و ثرعاعلا 70

 6 فا يد .اناتسرر لبو نيرملاعبانلاو عون مور جرب

 0 ميكو ألاءاثثلاو 12111011



 7059 1 : قز 72200 لد 1

 سا .

 ئيعوو تبشر مدعو كابالا مدعي عبس ميلا ةنابتلكا
 م موو اعبدالاب مءوبومهلو نائل مو كاهلسو نيالا مودوانودعالإب ١
 . ناو مادا ثببحا هد ايطلاوز صن لمان ايلف ق مبا تم ال لص نيكي
 زمراوي وبكل داعاطع ارز سعب مهانإلا اص اع سلا خع وليل
 ض ناراظعاوموف تاّيعبشل باق يعساو اهسئممللٌة ور و ناسململل
 لوما/مركأو لوين امم انئح اى عل ]يو رم انا ةيدقئ اولا /اقكةئلا تلاسو
 مالو بقالاق تبسلا ور لوالدها ةوادرور سو ةئهاد لوط ناد
 هتلادبع سامو عتيبه وروي ذاوبلاة طاح تناك لاقل درع
 ولووكولستلال وساق رع تاعس طي ام هريس ا كج بليك سارع

 مقرا تالدتلاد وأ اذ فيلاولاق يدم رام ويم كلاقف تبسلا ١
 مار مج اداب الاولين كرييذاو لوقو ةدرنلااو شر 0

 تسسلم وتس تازكلاداط لوو ةفائيطات موريس و قبلا بعادص#ا . ٠
 مةازاناويزمر اهرمشل ناوي انيطف عر ز زحل او دافوطلاومكسا ريالا بلع ارا عت وهل وسادردع مع وكل قال هن وايبنالاعرم دولا ده ادراهفن ةعيسيااركملا م ويد طصسااو ةبجد لا طراك مدي
 وممن لوعسا مدام اناد/ ارو عوضا ا جاور اك كلاع

 فلؤاتلاتلاو ياعم هات ممم انس ران هتروت كارا دووشسسلا ٠
 وم موو عدارلاو لا ولوحات مان اذار يجاو ف ساو لعكا 0غ 7 م | لأ ىو را 1 اء لَعَم . /ةيروةداللاو باعلان ؤتساف ليك لل كبوايفاعز زوو ف سويا د ركم
 ةلزطاو داو رلاوتع او يل فصول« لروعج اق عرايسي ل
 شكر 7 للا داس لسا قلاع ١ اوس نر ءرعل هجرت :فاهالا و رطلاوتخساف رفيف او تارا ١ كو كر دا عسيعب اورام موسع ون وسال ع ئاصاوبلفلافعترلوك



 باعلاوقت ]وتزين وشيا وزو كنز وطسعاو سبارك
 اكل شاونرامًئ/ساوبونتاو هوعع ماعلا بازعلاهددؤدالا

 اوكتلاف نيل ءددعيز اولا ظاح تناكتلا يشل ورع مرلانساو
 ١ موفر لئالاقا تبشا ب اهص/ اعلام يعلو هنود علل و جملا
 ' ائاحوامضالاهسثلاة رضاع اعيض تلاه اق لاله وراد 2و مل جول
 ةيبغاولا رعد م افا سس [نافوطاويبدص اد ا درء ام وامها هم كرناو
 لوم اعتدثلا كيم ةراشالاو نيس لفاركرعم نمو انيجاف اقتل

 ا اصعلاكُو قرغلا نم كيعلاد ل اياكم فناا درا ١ كبعإ

 كلاس دور ياكلاو ماعلا ع سيئر /مرصو ةرعل ىلا ظنت كريع سرر
 وي

 سالي نمو ةواهس الو ةورلا كر ومو ةرا شت ديدؤتلادإقلا
 1 ايلف ةدابعلاوةعاطناع اونا كلا ضعا/ راسة مو زعاتبلا ةولّضلاى ا
 ركل دوال رلاو ةيازتاو غلا عوم كوب ةبانلاو ةمارزلا د بولا

 ١ هوو ولازورام ف1 كلازوملا انئارامادرسو ]تاير /قاتسالسااو
 لور طالا جو سوانعزداف دائم منبوم عوض ]حاط داراو
 و قشا ضرار تطماءايسا القلائل زمر اهراوتدلا اوباانّفص

 ١ واايد لع ١للص/رفلإر هلص/ ءافوطإ

 رطقيرامهسإيور وسلم واخت امل صاإرو ىشل افق لضم
 ظ /هتلا اذاهترتلالائا مره لج إى ر رول رماد اوت بلاوكاو

 مىكنلااذاو توكيمثتااذر © اراقرررإ| تحن بكوللاذاو اغلا
 مهاعو مالك ءاج افوطتا تىو اهاخ يلف تصلى اجر ةدررللا
 , //لافاك ديفسزة خي كمه تدند عربخرو ةئيغشا 2 ول ع
 و ديراو قلازرأم هيحبالاث كلفاعنصا في2 ول قو اننيعاب كفااعنصو
 فاعلا مال زيلع ايبئالا همم ىو ا, ولك ييهسلا 2اولاورماؤلا

 معا



 جت يك

 كنم م اولالا تح ءلإ هلتلل ارق ماانمزرلعءاينال عي مها /ماعا
 اثإ كف مدمر /مسيلعراظف زا ع وقار ت فم ايبا سارا او
 احول فالف ءورهعا عيون يو مو سيرا مساةلانا يروي مسا
 لردف علمي اح ولكن ربل [ربرالاورمتئئ مسايلعربت حاوثلانم
 هيلسوولومداررظ م ء رحنا فس تعول[ ل اقث م اشبع
 رالي قبلا ع7شيرما ير ايلوالا سو ءايغصالا يزد ءايبالاتاوبد
 مرور الازم عولااكف» اينبالا مى لود ا »رعي سكس د ورها
 كلوا ع نيدووزداراق ا برجس راها ري ضعب ل اضعب 2اولالا
 قولا مل رجب اعف رنيه سلاح حاولا ةعدراولا 2 حاز, مئيفسل ما رنيكسلا» اولا نر واطول وو يلا ماع سوم دم المياس األ
 نيو ىبيم بارد | رم ٌبحارع مدنإب 2ولؤكة اولاد عدرا عا هتهنلاد وفي
 ٠ راك انرالاور /ينرلا زلزل كنك باوند ل عاصر تكقاخ م
 لاو دافوطل نم لص/ هيج هيض داو كيباعع 1 يستر ماير ال دوب
 - / لغد ور اثرم و تخاليازماع سارع نب صادبعل لج دل دا, متتيبادبارالاف نير دولا ىلق رب اص /ورزعطصا بح لام
 ساي ل و انفع تزال كيكع ضر سارع نباراقد ل قلادأ

 ربعنا دو عار مويا ووعسا خالي رص يار رولا ويلز نان مرمرجو هول[ سنو ىرارزص انج دارارص امد ملم اورو قباو و زقانلا رق عاصف الل عاصم ةتراع ىاناو دعوت عودلاةع وعمر /وبابجو قناه د صوص وت مايو لقي ةلا وك ناودصرم وز راك ذك مادا طارلا ةلرتل» - دلاداهتنايو تورم ب روتانا, م/و لب نمساوي اوين
 ///ر لجو تلا هزم اق مار غإ م كسا وير مر للع انيس معيانم
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 | تاهصئل اصور دنا ةعزتانئلبججاواةقاالاوربقا ف انا وةعوف
 ١ كلمؤالوقيفدلةال يتلا كل ادع عا ماك بلغ دورابإ ا عوثساف
 ' رنا ادعاددطصاو لا تام اخد او ولا سلع او جزر ص اق اهجرداق
 تلخداو ادم اصف /: دا دبخأص عم / يمر قاهاوظحاو

 | تلتر ثا مة لل عر بللا نقاط يظن ا طول موت تلط اد ويا ف اهداو
 ١ © تظفحو بائلاددممومداضلخ ويطل 2 رانلااواا تززعو اننا سوعإبا
 ٌْ جرتار شافع قلخ ويظنو بات إد اعمق تلاد بزتناو لب اهمإ

 ماب ةئلخورقنو كرئاروهدت هلطاد كرت وت هايلس كم تقفخو
 طاطإ هوعئروت تللعاو ذاق ئراالت يلكرشوَتو بوم تقفخو راطاورم

 رص

 الم تاروخوم انرم َةاتم او يشالدمدءافاعئرعلباوروةلهتعتزرو تحترم

 10 دي ةهؤرف دينو رئاام ويوقف مدل ظئاق مهبولق درع باهي عشراو ---- تلاعب
 ا دوسللبكيلادوتفتياو 7307237

 ا

 ظ وفك مهنا يراد واقبل واق وشو قررا - 1

رم تلالاؤر (ةلادهاولاآ/اسيلعئاصتاث/عليلددعاو سنع
 ١ هفساولةوحا

 1 4في تت 7 « اه« مم ا

ف دلاا ودل! فسولظودا اوه اريك لا ريق يرو فسر
 ظ لد 0! ز

  هوحاو فسويلاولاقى/ة يذل امو ءاسنرو بوم ء/ ليل فسوبو

 . ةالضواعمريمتباطيدلاودر اف هايرج 1 هكر اكرر ان ايبا تعا
 دل اننورظاو رهوجد كافيا ةح مهر اعلن /فسووب ود

 . بلقب هررو ف سور دلاو عضو غن ضير يلقرو فسويل ىارتشالا

  هيا/داقف نجا همم حدودد/ سيار طر م فنإ لاو هانياو
 ا هد ارادوصق رقع ءراوجوتنلكاو هالوواوج را ااراد ملدا تيدا

 . فبال قت نيلبا[ لجو زعش لاق رصازوورم/ ءوغلاكو فوعيلينو
 كلر رن ويع بع اك المو ققفا علوم ءوراو ايثار

/ 



 نما ار زعم تبع كاع ومإب الام اهو وعلاقة آاافص اذا باوبا
 7 رص مرعمو عسل اوعج وير عنف ةرتيل ع ب حد انيبان جيرو حتلا
 4 ”وتنساو سانا يعااو وره داوتلاو فو فلا دوعبس تلا بابسا
 كلف عا غزل ى واف مريوم ةفيط سفن و ضو او ميظع سا ؤاجو
 مثءدررفمي تومان أم تهكم كر جزل | وزو رمل /كلزكو ىلعالاتنا
 00 نولوقلو دوش للا هايلا ال ف لوو ف اهئ اه د صل يب لب اردو

 رؤس ١ ةةلالاق صفلاىاانعجر ورع ؤل تنل ةئجباب او شبا واول خال واوقات لال
 1 مكتوم باز مرصعو مرلبحاوتعلا ة عتلا فن |مينومإب كاني ام ىلاو
 فاو نا قف برم نابعتى حاذ اف هاصعقفلاف مدعلا تا ترث / شن كاصعقلا
 2 7  سموزمنابو باج كاك ف واف ]غافر افلكو قرش ل ة حرم
 هنيومإ ئعاىدانو دور حاصر نم د اهاق وعز سوك ررقت اءرع تكلل
 زلاثو ساورم وسلا ار هاف قدالا لاخلا ند اوف ه اصع موس وهخاف
 ل ناوتمريعا نع :ههلافشلف وهو توم برغم اعلا ت بار /طولاقو
 اارثاف ليرعلاىااورصباو ءاعسلى ااوظنو مير راوعترو يثآى اصلاح
 _رجتلاهع كزأ عيب اهلا دل ذ/دلا لب ميل قنما كوعرت مبا لاقف غترتلالا
 رشمالاواقتبآل لت وزر مكلص او فخ هم مابراو كري نعطتالف
 ةفرعم ا عطقتالارئتا/ كلو انلجراو اينيب/عطقتالارقت كلأ وعش( انل
 ةرهراومتاو زب (ولاور فلل عماونال ة وشلا تايد ةنلئلاو ادولف نجاد
 امهم ةرعاو رماد يساياف,تلالوسر قزم ع مهد اس ارفف وعر
 مايل وام «رلوخو ايا منرلاو ييضرالاو هاومسلا بابكم زعيتلا عت يابلل
 ةارولاو ثرولا رص[ رطتم ةمارزلاو ةبانالاو زروتأ بدلا هيبررمق اذا ع اصوكتماف
 | فيل ةعاضلاو عوشلا ,يررجت ةراريلاو :ءاطتاةماقإ, إو انريشالخمو
 5 تاز يوم تعاند دزع/ نو ها ةرقكباو نا تمر
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2 
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 ىزاذرئلاقد بسأل همك قتل لبق سوم

 ١ يكلم نابع اذا

 لافاطولوا | ككر يصوتتا ئالو مد يروم ةزهم كلتا معلا هد /نيعبسيدوئنااك
 9و فو فلا باع يسوم ءامعلهااذاف ارعلاعشا ةظو #0

 ١ : ريك - دوقبلا 1
 دئلارامداورامو اقف كل نسل ورضا لو / ندير تا ياللمر ور

 الزود نوما د ؤايعاورداس مووييعةااولاقدوببلاة/ ضمد برال/روتاو
 مالك علف م[ناتش رمان كال ىرل/لاقف مقعاف مع سبع عمن وعم نم اوشا هم
 رمافاضيا, لعوعرب عاف د وبدلا لم كلتا غلبش لع قلاو ةرّصلا واعي

 ...ييلعاولخداف تيبلازاوحد الو مز يكول افا دوريل عجاف مو سيميتف
 كونوةنيبلا ققس نمراعتلاى م /سيعيرعصت مانجر ئف لتقبل زم ارعاو
 ولولا هلذرو لالخ اف /ميةروضواع يعمد زلال وت ءوصطت
 بسر هوهاصامو هوانفامد ©,3للاقاكه وافاد مع يعاو/ قمن اونَ

 برلمان لاقياهتيلادنلا عفر لبانيقر هولا مو ى زد ةبازئبلاقو بل

 تبويب © هناي رزاللاو شفانيطص/ دورس ل يق ووش موس
 | نلاعير ادور تتر ول تقلا همم د/ يعلو لف نول ننس نيا ويلا

 1 ذا اةير/سورف/يزيباص شلت يئرو زعلان مرو عيبوف ءارذ ولينا

 ًللاو «رامتئاودوبيلانتر كلزاو راهم .ليعؤفاهسال والف دولي نس
 نكوذر اكتب انع دع انما فنل لمي الو اذ اوولبة نسبا سلتلاو

 لاقبث يدا صا نمل راما دماج أك ىةلرولا ونور اكاذ ردع قجنلا
 ىو بيع وردنا 9و9 © ساء افق ملاك رض لئلا قرارا رم كاد فام

 اسوا لع صم فلول دوليا معين اكلنا ة دوريا زيا ب لسج
 / 2 اي ةيلافغلاو ةروعضلا ف صرظّرتناداراكيئاو رقد نق امىل/لصويف
يل جلص يزبصعا اسريللبا سوا عواد

 ١ ا البخار لو م

 بع
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 طحت 27 ةديهححسا »>١ ىف ١يعل اديك ا ا عم دبل 17 د نكس ححت

 3*هتيب-
 تت

 دنح



 هيك هج
 0 و صحت مد د دع أدع تعاضلدرمؤم اااولو اياه ل ئتعارضل 7 هم 5

 * 2 ميرو ولو ةورلارادو سو سو تلويث: 2 تعافلاعلا/ولد
 (/لاقبر ادد دنا تصورا كودنقيو كونشيلا ودل رينأ كرر اعز و كوت
 ءرووقجرهاص ىنلاررلكاودار ايفارث بوعقكرلبت اع داراافاةكئاراد
2111111011 
 4 ةورثناداوزداولخر ايفر تعروث وباء و رف مى اعتلال اق
 خلرا جراف زرزو انعجا اال رجولاءالاقف هاهعايواع جن ةروصإع
 انا رومالا دول وهرل الار ضر/نم جنو اعل( عيربلبالاقف
 لوا ءافنا واول ةورزنا اد ىلواخد فيتالي اكل ةظفاوم ع رمبزآ لاسم
 تول ادن اقوربتع ليف اثر انو ارث واخر از يركع وفل يكجريماو
 عرعانناوربا ف /سيلباراق فوت :رموجت ب تلا ى تول اكرصاف وح
 و رادو ريدر سو ني دوه صو اف لئاولا نال عضال رم دتل
 لفيف ترد و / وبعد اهلا بيتللاق م يرجلا خلا "ةرصاعيج اولاق ذراعين ا ًطرماعم داو كري ظع مسعوزع عييت ال اغمف دالا
 نيب د مَنب عقل /ليبسو آو مرر نوم دل هذخايغ دوعهكمتلاص ىبةاف بارما سيلا دو :نوللا يلع سيل/لاقفانانتطعو اعياج يف توضيب ا
 رشنإراو هرب صاعلافو قرزعلا خيسلا رص ولاذف يع ةولع لارا
 مرطغلد اولاده لاومالام هيي يراقا بطاذاف مزيج: لئاق, عيال ةح 1 كم اهيج ضفنف دلبلو مادزص عوج ناش ليني للدم ةزتمادلاولا ظ ابونا غ ةرزجل تلا ىرصاعيجاوحاصت ماكر يوتوب عض مظع عج دنع عقر اليو مسد/ قصيت دابا ا برودع/ هاف ارو ةلاببلا جيم لادا ع صف ةروصتا ص مافنا مرت نإل ب اوهعل ليل /نراازجو :نعظررع رباب /لاقف |يو كلررإ ةيدابلا كار قوس تبلت



 0 .٠ رص /
 والاه وكس ورسسم ٠
 -ً 0 اكوا كيّسم 20

 1 ََح الو لص اد مرشارم -

 لورا
 يو

 نحو ىارلابوصا ليبإو تتسع /نعئاإلع بلبال اقف سومو

 م ءلفابم لف ةدرشلاراد نما ولع شلال وسر اعاوففلا هستتا ١

 دتلاقاروجبا ملص لاق ابا اورفلايدذلا كرز اد اقل ؤفادالا كنب اجو

 لكو | يعلاعبت نع جالس [ دى ّناف ةنيرطاكاهزم نم جذوع
 يىساهفِردَقَْل ايت ةوؤتو_لئانلاوح(ئق سقم هربتو تورس
 "داق ىففاواد عم لوفر 1 |ماصااقف باعد عدو امتبوآستنا لوس

 ماي/لاقو ءباهم قل لوسر !ان/ضدواولالافف رلى لاح ورا

 هضالعجاوةلالوسإب تيبااناذ يعل اف يباع از/و عة يعتيبي

 لاقت الرع ببرباج رع كينع رق جوزو كيطسرلاوو كوفى ل كائررف
و ىبسو كشالوطصلاوخ/ ب عهسلالوسردرثْساًياعتعهس

 معد
 و4

 لوفال تاريطافو ررقنسولص لوس و رج ىدلوداطيسو تير

 تيران او كإشالاو :نالضل سيال ساهل عج تقدس هريزف ىذ

 1 دلي اقوواع ئايلو سير تي/اقكرم/اقارلاث عل /ربلا لرش,

 2| د اهللاءاعو.2/لوسر شسلاداع ناو ئاعو اهيدّيصقلاى ا انجز ى أع /

 هتعلا لع سسيلبالارو هجوزد وبقت رو عاص اءاوسسسس اد لود وسو

 | ليلو بللامانواعيجاومانةح :لفغلاو مونل مهيلع اطقم مرعم
 هتلالوم ع ابااعيدع مانيالو لب( الاطقم ربل 2 /ءاقيو
 ك]تلازخاؤ كك دلاو ىويتسلاهدمجرزعو دوم 2100

 ١ نيع سيفوسورقوطتا لوسآلاىورو بصذومرسؤراعاتحو

 ظ هالوس به ذارف سيةر]ف تاسعا هرياف صرع سرور كر رريتد بح
 ١ ؟اقلاصلا لوالا بهذ تاع لاق د م: ظقراو سيلباظقيئسا

 لاك يدرب ااولاقو اًيلعاو/ ف شر ع لوسوثااوبلطو اوماقف مسن واع

 ١ ر/لعاناف فلزتاو يذلا ومو اشبال فطصم اديبن بهذ( ىلعالا تر از

  قخاو ظ



 ىدر نايلون لسلف نضالات هوبلطت الف تنبالو نكي[ فخار
 تعمر اهب تنغ اى الث اهيمد مدل شرج لا هترتل/ و /لاقذناردع ىذنلا نع
 لواف ويح اهلك اتخاف ةوبعإ بح اوامر خالإرع م لوطا الحر
 اضن اعوذ دوزيم روةنيب سبح بلاش اا باوعرتم نك ررلا
 عاف ف راى اطيح ا ةويبمإر هيو فن هل دفيل شرف ع ماقد ع لصين
 بلاط ى ال ئاعإب كاسم عى دانب كل ئابج ناف الزرق هفرعانم
 7,وت لع كاف زبده اى ا فوتمو ضو وسر ليل لرناف كاررذلا حابب
 يلع شناو دابعلاب ىطررئاومتلات اصرم اعيبامضلى شب لمن دلارلاءرمو
 بط عمر ىيفنب يرو عاصر ثلال وسر شار ث وي هتيبصرنعل اف بلاط فانب
 - وزوئيف,باوراكدافاخرزلالوسر جياد اوئيعلا تيبلإر تاطومو ىمخلا
 رسؤو لالا ظنع ود اقوم انماداغلائ رتدالوسد ناوالانمرلل/لوطلا
 الق صقل ولاانوجرر الا نقلا دع مشن ةنطومىتنوتببإب و مايعلاتبو
 كلاب, :قايداولسر اف ل طوؤ اوعزحو مأاهْئلَتاذرو اًسسء/ رست وسر ادرك
 :قاس انلرراءزلادوسرإر لاقو ضير وبامف «راردا قعر اسف يدل اوك
 اص قرب ىداهافانعمءذلا نا رخال هلم لاقف د علا ناو م ةق/سالاكو
 راقلاداولار انا لعزمع طصت اوم لاقف موبلا كتم تنك مد زيك لاق
 كا لمرال|ةلعج د ومنو مدلسا كر قل تلا نا وع إ لاق مكر بج كرت
 بكل امداوج | عراهضرالا نرخ ف راي بزخ معراقف تيندامإ ل مافعيلطم
 با ىنيجاول رعلاًةْزعو نامالا ين لاقف كقلالف سيف قاد لوسيل
 فلس ردا ؤتنا دعب و تيار و هداوج ل يرللا تقلطاف راو اعرذ كيلعالد كل
 باف هضراا ئريزف يدقق تحاس تالا ررعل ثبت رم ضاع
 رثلالوسر ىلع |مهس بنج هم عزخاو :ةداص بؤ ةيناقلاة رمق
 لمان منسف ىوس داتا علبف لير ط و شلاومد الباك كا لاف



 كاما بير الياف مالسالا بزوج بنل ازر قلاب مالاغف تس امدارتاو
 | كلفو اوما كارا قس نوما ماعاالٌقئارييا قس داقف كارت اومو
 | ةويزخاف فدراف ظهاجو كلم دوي كتبت اذا لاو سرصاعنت مدا ىب باقر
 | رئبفرصاقو كعمىررع[ئولصماقو قاس ئطعاد ياعياعاوافزغوتص
 اجو قلل ع رف بكرا عورد نإ جاع قإسإ لص اقف ةجاع ىناس
 لسا لذ ماوععف ئرانلا اله مق وصعب عن ىلماعلا/إ لاف لوجإبا
 لاقو قاس اًناف لاح نعئجاف ديبار تنلدءاف عادّيكةيباد كت, ظل

 نملع يود تحاساليح ىداوج ماما اره اّش تن اول-كاوراكلاب ايت ايبالاةزه

 ىراىناف نعم اننا كيلاصير ام ماما لامر اوس رهن ا كت ولو |

 هَسهتنبقي له شوف كامروتكماكلاباإ هيربقركفاوماوديبتسامويوصا .-  ظ

اقبنب وبلا علت اذ ماقد 2ولن الص ءاوسر 21 سار جار تنام ١
 اقتزن

  لقتسي اولعتتيا نا مومو وساو تبسإموبزو دءوربوم هلا عتب اةوصو

 | [ططاناكليا//لاقيتنا دكزيعشرررملاو تائلو عيبا صاست ل اغشرانرم

 . ديلاقل عنيداوماو مو ئنَئاوواد مها كل السر اف :لَهَلا يصب هيلو ارم
 لقي ف رةلاسر دواد علف م[لا/ياس ف حبا تبل موني ةلهتنلاديصورع
 عسبسلا برجال عيترلمسل فتن تالفادقلاب © هالتبافرورلا
 |١ ررضافووب وريلعشاطلسو »الغلام هيلا ف رهسم زار ل زو ولضت لو
 [|١ طلسرادلارلاو اضايحاوو تبل موي :ل مشار يصيؤ وماني انازباشككباف
 |١ انسي ةلمسلا,صايعلاءالئمااواءافاف تيسلاموي ضايعلا_ ضر اناا و صو ارمإ

 ١ | رعلاةولصرعنئمبامولعابس دوق تاراورت ضع ع اقلالا (نا/لسؤر
 عنك فراجرلاو ءامكلاذ ءاهاعلا مجرعمنق ةلوعيببو ةولكا يقرع الموب [موجعَو

 ا 0 اعياليك يب سماوح مو ظعاوماوعج لوا
 :لعوباوطعتيم اذ م ظعبو مرل عمتي نم مريل/لسراو كينس عزنا مرام
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 ةرلبلا العاادرملف ليلا ثداصز لاو راهكاد داماعل/لخد مايالا عم امونضرحا
 اوعسئ مآل انالاورولتتا هدا ذاولغرف توببلا باوب//ريهْعَم كاّمدالا هرم
 /مازلق نعاوباًياونع هاذ علقوا بان اماوس اهلف 9رثلا لاقل ة زف
 لوقا هذا :لهتاديصف لاتحا نم لاح نا ةفع نيس اخ ةررواؤروك
 لاقيو كزلياورذل زم كل اورت ليلك رلانحادسل اع فيلق ةررق ردوص
 ضورعل اررمالا كب مرعي لا بث اعثر فناء ئبس 1 متلالدص وفل انخادرمالا
 تونر اؤ اف عضاوم عبر ترم الك مَصَف لع يضيخ اوكا هلع ىزلاو
 اًعنع نيرا مكماعرفاو تروق ف عئاورئاوفلتخا بز ىلع تبشلال هج ا

 هيَوف علرئاو تبسلا باص  اًنعلاجاعلان ا 67لّوق لالا و تبسي 4
 ةرضاوتزاك خا ةرزو نع م//ساو هوم سم اذا تسلا اةدغلال م لثو
 اواو متبس مور مزن انيح ماتا 6روق ساوانسلا» تبشلاف طريب ذوو
 ولاقح كءريالو دريذولخما ع نص عنصر شبا نم ناب غونبسي لاول تول
 مخي ول نزح ءلهسو ةيزثاطر اصف دوبرلا رخال متل/الاققح ا فييعر نياخ
 ادورطمو الوزير اهو شعلان بم ناك زثا سيلباو :لهست/ يئن نراهم
 لير |4تلادارااذاادوب ا دودو مرات فلا نلف تناك زا ب العلا طيرك
 رطل الد وضاني منت وثوم وكاران د برم اذا ءل نيف وفا لمت نوئانملا
 ايات لاا معى تبسس ضع ا ترسل مول كنون اوهانخ موك علامالو

 انوجو غتر تلال اق داريسالا تبشلا مر طجللاقو دوبيلارزعوظعم تال تبسي ٠١
 دارك تاون اكد وبيلا نال خا تبسإويوساناو مالبالة حا كااتاب وأد ؤل
 ردد ل ولص قنا لاقف عبسلام ازلازف تدل هلخ بح ئكاياول اق 'نلالو/ىلااؤلا جوبرلا غن ااىدرو اين تيتا موي اولذيلاغتدتلا نالاولاق 1 يو نبدلالاعبشلاترشلا موي دلولعتشندال ى لدور لال ئسايزرلا لاغشا هيف .٠
 موكلادرويطلاو انلثلا موي باورتاوو نشالا ملل ابجلاثدحالا ميل لالاو



 علقو ىّيعاولنبصااولاغفدئربل/دوياودو مدا يلم وير تاو رنهيا ل اهيرالا/ دوب
 عدو هواة لسا ليرظرالاو ةداومكتملازولخ نم قتزلا عرف ًالاولاقف اهائاام
 اديع هانز ازا تبشل ملوي مويلا كلذ كاكو ع]تسلاو ىضالا احراج كلخا
 اداوهشسلاانقاغيقلو بالا هزه عتدنل/لرن اف آصرتلا لوس مةَعاف ءيدانجتساو
 انبصااهرهاظانباصاامىدهل بوغل م ازّسمامو منا سف اهزيبامد عالاو
 وف تدرااذاايشالا طلخا ا حراوجلاو ةدالالاب لهب هرم بْعتيا او انعم
 لل لوملدلا تدار اذا 0و ءونلا لا ف املا لصيةلال بق دوف نكابل هولا
 ١ اهلتاتااويظف نحل امو ما طراصق ةحارتا موي بل بتل انا دوهيلاهرظف وليف
 ١١ ياما قالمة ربباددوبيلاءبشلاع ظطلاقف عيت مول مر ل نإ لعجي ذا
 | دوبيلا الل ةدرووزمالوفلاخ ار لفه راسنا ويلا فلاخاك يتنإرماام

 |١ واو 8”هئلاوعاطاازإنونسؤلاد
 اكتازصمر قالالد/ع  ١

 ىذديف مد امان ةدودو

 ترلاماةعاطاةرورورتارماشلل كانو

 ةيزملاو دهرا جيا فيلق تئإما عاطااتا

 تس ور(لابوهؤروجلاو شل زهامرمرأل



 كنا اذى ليس افلاو ئلاقلا نم هدول جت /لبقلا هرهسؤ ماما[ لاق نا
 ثالث مالغلا ةيتكرتم كوجتد كرف لاعداد كيور .ت/للبقي من كتارا
 ايشسعم رو كم حامولرف ترغرراد امو فص ماليا لهم الغل اةببع
 اباشياررعشانايباقرصبلا الشاف مر رصبلا »وسلا ى نق عاف [يفر يبلع

 [وباروم ونلارل تاصعالرعس ع اعلاىذ ءازجام ىرزراد جاع شرعلا ترا
 ايدو تاق لاصعلا ع لاو صعاف كنار ضل اف ىاونلا د خوي
 كد ةيصانبتع عاصم سرر دل درج اذ سفنلا تصور ار اغلا م ثبسإوو
 خننتااقو يل لسزبؤل ميلان ليغ لع أر لاف ةاف الظياعايتنعتر
 لاف ناوعد هئاناعدو سارع عثلم ئاللا»تلا| قار رعلا ركل بقال
 تح ظفعلاو ىرفلاب ىيرلاف ئبوح درزن ىتبّول تلبذ تنكال|لافوئاعم
 فز توتا دوس درك ترلالاف اننا هرقل ف اعلام نمداهلكلظفحا
 لاق تلاززإو ىلقلات اف دلاكع او يلق ورتش دارزي ف لق ع سمن نجح
 عضرتلاب اهيساف بسال ثيحادم ذراذ لازعلا فزت فيلاوإلا
 بااورئزو عمابب صؤكب ان كرهلاء فاذا اكد مظفع مرتد ضل اعد
 هضلزبرخ/كررراو كافيعروةئرا/ نم ةولم عمت مو بق عضوب نو
 عتشلانال 4 /رتلا ا باناو باتررم لاعالع رت نر نجاه لصالح أكو
 ريقاثل دج ةيطاعلا نإ ايلم راف رشلانعفن اليعةرسخادزرجا علا

 /12ل لاقدر دلام نلرسان ع و ررخارئلاو هلق عقلا اقدعالم وب ١
 لاقّلالوسرإب كلذ فيلاولاق راهو سك, عسل افدعااموينعولص |

 لاخلا ناز اباعلاضعب لاق سجل ا ط اسب ترا اس زاوادتبا عمت اعط
 عسولخ اكو هزعر بعل كرو ظوءلاون تلاؤلؤ لاا ئاؤ ال يأ ج كدابلا |
 مجل قى اثلاهراورئاك فلا( ةعيسواد كت اقولفملانارورمءارشلا ١

 سئاشلاور يلوم ازا ورإقلا از ضالاع بز 2 ذر ائاو زج تلاتلا 2ر اتسلا



 ٠ ةراروويوم1رهباو ساو كيس موشاور ين االفع اص اينبالورمتعبس |
06 [ 

 ظ /ولزفعببتلاةداوهتلاولخ لالا راصعالاوشزالامإ اع باشا زر[ دال ادقعا

 مل او اولذ ئعنل ئادرم مالس ابا تاكل اقاثابط ةداومس عبس [ولخ كرنك: لوترشالا
 | حلب اًناءاءاجشرللا هوس هلاخز روحو ءاهتلاى ا ىوتسلإ بو دلاشر م [رتخ
 ١ واق أنم زج و وامام جلع هت ار جا ةعبس عج لإ ظنف (راخر نأكو ءاهسلا
 | ءاعهلؤ انزوارانم جو ادولؤل[سدزجو ابصزانم جوس [د جد ايرحأنم
 ' بمزكارمو ةئدارئاففلا عمو ةتلانلايدر ول اهدمو ةيئائإ/ ل فذلا رم ؛اماعرمإشرلا
 لكبر وهن اقابط [قنتَك ةىباشلا توهإيلانمو هتسداشلا لوألا رمل ةساغلا
 هبشبا| داوم عدواو ناغر نم ولم زةيطل ل ئااعئئاممع ةيسم (زهدخ او
 2 افارتودعب هفرالا,بايحاف ءامءاههشلا ميزت الص نم بجعاو ىضالإ, (هتدخا

 يووم [صعرورضحا[ضعاورفص معلوم شعب تاثل/ ع اونإرطملا ءاعت نم
 ثعئو :ةطالصدرم بيعاذل كا ضعب وي مع صفد ترو [ضعد وولد
 نر ولخو اناطع هفضم/ئئلخو دغر مةقاعلإ مو ءقاع اهيضف ةالس جرو

 نمو اعلاصتغطن ثيواد اك الا سو انمؤم قفز نمو نى ل /سو]لك
 ' الؤفالاو مد اوم ةفلطبر مواقف انمى حالا مود (قئاوم ةفاعا عرس [ىلاط ىالا

 ىلائلاو ناقلائلاءرصا تلا كرابتم ايَقْش رخال رمذ طيعس عن سد ايوب

 1 للؤاراتلدوخ العم داود 6نوهد عال لوو ةراّيسن وت اولخ
 / ام لفانال وسال ناب[ ينازم عون عاونا نعم وق ل عجز رأاعلؤرلا
 |١ رافعووورزو سمشو عمو يشم دوغ لهو [ذرتساو موكتلظعانط ,| نلورالة لهدم بة عبتئارف الروز [نمعوو عورتا [سعؤبو

 2 _اهلارقإلا -_ : و لؤالا هلله بسلا الذال ف [ د عاذ او وو | ةئادصلد قائلا »اظعلاو لوالا عال يشل هلا ازرق /اة ]م و4 119 5
 | ©3هتلاف علاشلإ/غرتلو فكاشلا ىدشماو سم اغلا يتباو عبرت عمقا
 كزاوضيطل ناو ةنمفلا زيرو اولا ةعبتلا,وئجأ كرب هداومشلا كالفاليو

٠ 

 1 ا
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 لي ئىلعاد ب نملددخ او زلط عا اهداف باع ما رلعتلا داو اصرريك يبعو
 لعرلو باد ©:لوت هياعم امر لعن اناولضرب اقفلاد م مسع/ل يكلف ماء دع روبرتاو ما هنوفةيرونلاو ماع بال عتعو موسي ال نّتلل مدو كيا فيم

 كافل هدطبزلافاهرربؤ ةتدافنم ةىبسلا هيلا هزه را بام يف يك ١
 كفاؤولطبراطعد كالفن كور دلك بث موف نشدد يمول ترو قس ثلا والا
 ءافاز وقت ةررع رنا سوؤ كاف الل رمت اروي تع نم ور ارؤ وبال قالا
 سيئاؤرشاؤ دب الفا زتف امو هر تع و سم حررت ثلاثا

 ا,ئر تبن كالفا]يرجد مويا م ترو قتال ع رن كفا عل ٠
 لادا الزوار ةرنع شاهر قت ماادكفلار علت هرتخاو 1

 042ه: فضدو نتن رر]/و ورب و وباسل للف ف علط | خزودتنسرتم 5
 الو نوماعلاو دويرفلاعاؤلا جب هل سرع قا كليو ةراشالاف سالو
 حور بلاكط دنع دادزدي هاوار اف دوصاعراو دوعيطل او جاي نار لاو
 هلال هنساو قيمي ةعاس كر طتاكو لو يباو فصاعلا كتارا نوماعلاو قالا

 هروصاعلاو رونو :وعيطمل اورام الدو( لوز ك2 اجلا معيافضل و دا زري ةاوجلا ظ
 قش قاد مرح ارصقتو دوزعيتردوئاع مجان واو طا مترو لقالوعتي
 اناا ذ ضر زناو ىدر يفطر كبلفر ور نا نير رجاوي رواق انا يال فلانا
 مشم يهزم نإ لل باوبا ةعسارل ©قلاراقاكب اولاّعيسالثدعاا/ جت

 دولصسد عراؤئعسو باوج/مرعولب همةناد هو عوج تابط رعب ] :
 لاا ةيدواغلا« ديا زو ترن ميد قس لاس ام هوو ساد ل يعس# ٠

 هاف لوو رو اجر ىلا ناره ووو وتنا و ئطعل ميار دامو ةزاوف رماح ١
 لئواودانب قلم الار ود بركه طول زيد كلم ل والا ةوهطتل ارق «دانيف ةّرواط

 ةرد ة وإلا رو ىداني كام تاانارزو وهاس مئتولص وعم هنينلانيأسمال ٠
 وا لرانول ىداني كلم م اغلا زف مرر ان سلامهيلوف كانيدلم عازل ود ظ



 |! كدانيالم عباشلاو درذلماولق ةيساقلل ليوم ىر اني كلم ساد اش ئفو ةويلا
 قتقيلذلام يىدانرعلامشا طلاق هاكءومدرخ/ع وناولاتكاذ/ نير ءودضقماإو ا |

 ١ ةقبازعلا ورم امويانعَقْفِْي م كراوعداىد اني سراتللا  ةلاكدرمو كّيانيلع '
 ظ دووم نال اصمت انعجر ا انعمسوائصلاانْير ىراني نس اكلاع شلاق اراك

 لسبلعشو كازوعر بكت زفاجاى ارح /انبر ىر ابر علارأ وبطن هل اكنمو ظ
 ْ ىق ناكزمو هوملاغ اناف اًرعداف [نم اند اانْير ىزاني تلا قبطت زف هر اكرمو ْ

 | | 0 اك داني لؤالا وبطل دناكدمو انتوُدشائيلع تلغ ارز ىداني ا انلا قبطلا ْ
1 

1 

بطان اس عرالرج نع لعمثلالوسر لاو رح /عول كانمايهلائحإب
 رانلا ق

 عفا سدانشلااوبطلاو اقف انماهو افوبذ علال وضّتاما تل لجين
 | دبفاقلاو هداج كو افون نماثلا قبطناو تدوير عئرو غبو قط نم
 ظ دوبرلاكو اوبك ثلاثلائبطلاو هير اكلاد ان كل ىو اورو عب مول او

 0. سولضفلالوسررلامرو مءلشارج تكف كاصن] اهداوزتز انلاوطلاو

 م اصع ل والا قبلطلاءاهس مشات از زع جلاد ردع كح الاقف والا ىبطلا ١

 ١ ابلئلغاو هبا لخد د درس اب ىاداف نذ وتسدتل ادى يوبعاو كرم 00
 أ ضرالاولخهارتاو ةعافشلب و.شرو مهلك لن ضهاوم دج اسوار ظ
 | ةاولس:بةلعانإبجلاق وري نبا ضرال مو داوم عبس حلخ واعر ٍ

 // دملج د ازار بوسي قرفضرالا عيدنا ئلغ تن زر رم رزس[راقو عزت وسر
 ١ "اهلخ دل سياقو ضر صراف ول وول ررزت نولغ يضخ سااقو ١
 لل كيؤظوأصلاقولا قلد دا نمالاقو ترص لاق بلم رم قاغ ولفي ةروبا ا

 0 و ةقرضل 6 لاجنا لص لاف ئسس ئابنض لاق اقرا تقدس واق واقلا

 4 كك“ تانرم تاثلصو لاقو تقررملاق فاقرريج لصلاة ئنسئإب لاير و

00 
 ١ 0 تقدصاؤتنس لهدم ةروس ع لما لاق

757 11-0 
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 انفو عبس ناقوبج */ووطمراق نفاق بج هلعالاقو قرصدلاقرنؤلا .٠
 ل او دوئاملارم هير لويس هلل اق اهدار و امد لاثذ تدرصل اق كيسم ا نم
 هرم امير انوعبسو للا اهءادوامو لائر علا و ماضر|نوعبولصلاق اطر مو
 اضراعبسولص اق اهارو امذ لاذ ريمملا رم اير الوعي اص هارد امو لاق بهزلا
 ياعم هدوم جلو: /اروربثلاف تعرصلاقر رولا لم
 ب نم ؤيلغن ل :للازبلا زو شاآلا تدرك ماعبال :كلال,لاعي]ك و لاعمضلا ةلوعبس
 لاق ردنا لويز وعزلا اناء لاال تايلكع يس لادم او الوضح عيال سيلب|نمؤ هوئلتلو
 اوعلاةروجواع [ينذ تراداهّيعيعن م لصراقئكس نيل علاء ارو له لاك و تنرص
 هيتس رنولانارو ام ملجئالو طخ از عرعب كلاؤس مأصلاق دييعل هذه لد ام لاقو
 دعو زم ب تونر زو نع مادمل 3 نصرا: لتس هكر خالل
 نراقعلا لانا رم تالا يلارإ بو باطن مانا 12 ناوعاد ىبللا
 العوم "| ور الاغنت لاقررث ترسل اق ىسالاو ورا مد لاهيا اد
 سب ار ن الا دهرراءارورولصلاقروغ ار فس فيلل فو نأ طمأن
 كرد: ولو ع كح /دافو تتدص لاق ماع ئامم ةرهسة بسلا بيب
 م وزو مسام لعمار وغئ النورس نع ئرج لافي ضادنول عطس ات دون ١
 ةوما نع قرترلافو ةعملعولم لاقت ان ااعروتلادص تر كضالافد
 نير ل/ل اق مئاردلاخ ىإ الع ةراتقوورو دتلاألا يذلا تاع ملعب الئ اخ دنرح لاو ولصلاقو لا هيل لاقو ترصلاف كاريتلم لاق ئش اعمر غر او لاقو تفدصل اق يرع ا اع طسالاق قناة اىفك باقر راقو هضرصراف هع طراق نبذ عرعر اولاد هدا 2راركراعاناق ودل ن اليو بار ام نع كح /لاثد ترش لاذ رس الاةجبلا 1 تو وت رع نال روكا ثلا نورا ظاعوجر انت اة وت الع
 ةراددل فلو مولر ف قالا نادومل جير فلا جاف"



 | 6/نرلفيرس اكاد باناو كئلإلعال يي ضلاو دولا ع لاو كاف طا
 ..| د كليواقلاوةلاتيبطركلز اك عبار وبوس ةرروولاو وت عيا
 |, |. (مدرتارجل فاشااو كاتيز تجسد م واقر جنن او هع كانو

 | رعبا ةعمج فيل راوي دار ع /لاوسو ع ئياداق نعل ركوب هناو
 |ة-'ةراةب/لعجد 2 اع/ع لم انعو بش غياس تارك عازم بيئاتخمدريثام
 . لعجو اع اساملاخانبمدو تدير عم ناوين الإب ه2 /طاتكال
 | كيقلواللابطلتكالمرلاو نبللا طلتكئالارجاح نملنادزبرو رتاو تدلاعيب
 | 20ةافشل بيصور غلاو ءايدا/ وزي ببس او ترتر علام
 | رضنلادؤلاق طع ل/اويظنو هز الاب ادع ا طائل جاع اهي تاعجو
 إ.د دلادةرصلادلةردعاف فعلا /ليئبلقلاو ايلى لا /يتيرشتاف بلقااو
 ..| اند ولالاب فلاظلو ىرلؤ مقفل ايست ابايندت رنا لف / جاع اير ةلعب

 01 نلاهسفت رتل و مفصن ءاعهشل كل اخ قمت عر عج وع جاك :

 , | ةلينمولادابنلا بولق دياب مضلارازاو يثاعينر فأر عرم دن جيوونوررو

 .إ ةاهلبت اود او باها قرازآ ووادي نتاورتنو نوفا
 | ذاهب رت و يطور تعور جشل سيكل عج زوم رووو ةورعرعو

 | بلاط اند اى الولعنءاها كا اياك يمؤفا ولت زوو هر اوتيل

 | هتعلاو يابن او يا رثاو بديلا ةعبصوبيم دالاو اندعا ةواخ عسر (حروو
 , 4 ملل ذر يعاو عم 1 رار عسا نسمه ةلش ولا ةوز يتلا او عزروتو

 | تاناد نوعلاااوك ف ظ

 أ

 ١



 7  ءاضناو جنز تلا نطور يدع احاول ان 7 علا |

 ءاُسالالع ا ئ الاد واعلان ئلخ الو اَضرْنا و كرو عفتاورتناو |
 سمك/ايمئاو هبعاروعلةدلماو نجل اطل /اعئ ا ضادمت قرا رعجو |
 تقرأ ءالا كلور فأول ةاووايفر ع وعمو هيرو 57

 را عروض مز ولع تالا لينال وو خل عن ككصلالاعلا ضو ءاوبلل ١
 هرجولوايضلاد ية الفاو صور كان عت لاو هوه كبك رااكورزو ١

 ئانإرررم صور| نبا داو وسل هكرلا 9 بلقل كرا د وعسل يلق دينيعارونلاو
 كافل ءانراوةءاقلا عمد الو لعوامندل ناك لافءايعالإ ]يزف ةيوتاميوومجاو |

 بلفلإ و ةءاطوراو تن انسالاسارلك ' ورايت د الاداو داعى دلو وسأل 1
 كرلناكدلا و يل جوعا تاز عاف طق 1 ادب,تلائء الث شتا ظ

 ليال هاكالاو دع قيرالو وشاكر ملزبز ص االار اكء ودك دالا الكسل ةعف "3

 تلاااناو طورعلاك الغر (نارزيزالا و ةالعاذراقولاء رول ىتالطرإقلا |
 ثلا تمر فشرعلا وامن زقانا تل اورذ ع :ويروعشتائدالاىغلثد اهتلاو ةئايثلا ظ
 70 نالإنم برطاو نلاوبنو بلقادرم افق ياء وتلف نأ نويظع وىلعا |

 ةالقزانلاني 'ءراقاو طولقلات يب ةَئب/او عل للحس وكلا باكو ورش كا
 قذاخو ماو ةةجبالزاغو نمور بع بل سي راو نامسالوو ضر ةعسبلا# أ
 كَ دا زخم لاجل هروب يالا ة/هدرزوو نيرلاد تملا |
 ا اهموسواو شعلاونيئع/ جناح قير ةتهلال3 ْ

 ' او /اههضو نوت سمو :ءايللا مؤ اهو عملا ان را نوكأ زم
 . امريوعاطتاعر يشار هاهم ووقعلاباعوديقياهارجو را[ |

 مال اعلا باوباة عبرا لو ادرار الور اكئاوزبوتل دارا عير [ملو ماعلا ظ
 لاا ططو درع يو ازا زبور قال ظ
 تيكا و ناوصلاولئقلا دال قئالاما فاين انتقل ْخ



 "| ةانعإؤوللاو هيمنذلا نورا ولو ؟بزعلاف كل سد ال زفو هك و ىامورسو بع

 . | ودعللانف دوج ماعلا وو لقعلا راق وماعلازتد كعل باقر راسو سم «اعلا رفد
 | ايريا/اعلاف د اظعلا قدا ةراببل اعل قو طوخ ا ةسدال فهر ويأ اعل و

 "| كريو ككفلخ مدادباؤرتقت لو صتناف مفاد ©:تلاراق اكضاالا تنمو
 “ الواقع لين :/افلثو اوقع هيي اونيئاكو ءلم صام دياعبسو ءافع عبري
 ل ارضا ضعاا لاو هيئذالاو نينيعلاو هياليبلاو سيل عشا فلا هيرتعو ةعاو طا
 7" رمت كالاووايتسلاو قناو جوللاش انناو رولا د تر لاو شرع كلا ةدعاوو وب
 ل شلال شرعلادرم عشالاو نزيل ةللاللاوو اهنالاشناعلا2ر الا اع زورقلاو
 1” رولا متلالعزولموقلاخو فاتح سانج/ دل | ىلعلارمو لهتإلانلفاادرمو
 7| قرقاعل/كئاذافئربارادعال ولو تشل ويب لاةولخ ع لاتا#رإاتيلا
 4 ظ عبراعباد عس:يرينااو عبس نينورالاو عبس تاومشلا 2 ماعان يللا دنع يباح

 ا ااوئبرمشزرو ّئبسيفاخو عصتاوزبمدالا اضعاو عس ميلا
 " | عبس والو عبس نمالو عبسي يل:ولاثلا#/ىلعليلد يبت اءايتالا كلف عبس
 "| عبس ةيمو:عبيحو عبس ائزارو عبس ؤئل اذدحالاداولوهإ, يبس اعالد
 ١ | نيرفرابلاداراهرتدحالاهولاييضرالاو ناوهتسل ولخ اغترتلا 6 اراعلا ضجر
 / قلق رثوفاسيلفر فشلد ا (عىض نا [تفصو لبنا ميولةلاذ رمش نول يف

 عفيفي هيف مايل ارب هرو ارجذ عودا [لوب ياو داويعل
 "1 /6 وو بئرافو ظرثا هس دار /ع ولت [ئام دش حاراوءاعبرال مولد ئمهللاةراعلا

 “أ دانلا الع عمة د اهدى ماتحس ا عج يزل مساند
 ا هيث ا/غق نوني ندع د مد /قلظ يتلا طبلف حا هم ةجاحرلاطبي عادا اون

 '' لاصلاح تناول م ويلعن عش ياعراق ارو عريف كوتا قعدار نق
 / ماسلا تالف ف وايل وله ءتلاءا نبا هيث الذانبلادئالا و لتفا لب در)
 ْ راو رامرلاةرصرتع اسرفف /انلتلافرم يع ادع او ءاشلابو عوقلا بؤ ميك

 لما 4 |



 لد اندثلا هلال هصاعر امك يره وزو اعبرالا هول يلاهنق ءا ءاو دامويالما '

 خا بدي//اعلانصو ءانتا لاير نانلو يكد رنا بلاد ورو ءاقلل
 :اه/م هدوم, عالا موبي تمس 65من /ءاياعلا وفجر ابنا دو اقبالا
 ءيشالا وطيف هاب ويراؤ (نالالؤ ليسا هدعالا ف هلال ور اهيرح مق
 ءلبق ماد لؤالاوصكالومو لئيم يكملو م الل قادحالاميق/ئاالوتي

 لربك ل ؤالبيوللآلايولاامو كوبرلا نم تش ثرد كروكر قنرعش قبل
 الو عرزناوه والا ببخلا لل الاددابب/بيصو قفلافلإ شالا

 طناف بالاك مالاد بحى كيلق فتن كاف نطابلاةصالتلا و ئالإو
 /1,لولق هلوعطتو ميك نع بلقلا عِطْمْلا تما ف2 اوزالاورالوالا ماعز

 ءاع |و فايل موب نسج /ل قالا كربيحانااكدع 7:3 لويت كلتك رع ظ
 سننلا|ئزاب هريوق ءابعالا مارك هكا ضع كا عجاف كح/ ناو كوربص
 هل بيدخ ةعلر/ لو 00 يضم ذيصار رى اى جرة املا
 اناره بيبو نازالواهلالو كذ 0
 3 0 ا بيجو كرطابلوعلالو
 كيري دلااع ناد قيال افيعض هاوي رد 6 مص كام 2
 وهرماظلل له كزلاثلاثااناو كذا كوم كدالواف كاثتا تاو
 العاقل لب الو نطابلل يصل ىزتاوب 1/9 لاعرت|نرم ؛افرصالا 2 ءالخألا

 و ومارهاظ/عبئرالو كرومانرط الوعل

 رقاب ماس ل اننأو نطابلاورع انتا فرغالاد لال ع لص/ بربع تاق فىيبخاف
 1111111111111 ظ

 يروق دخ/يلعرئلورللا بسكب 4يلوك رح ا تلاوطر ف وت ئلانمدرلاو
 42رَو ؤطصم اس داراو عضوم كرار و اهتءئلافهادحا هررملدلادلاهدنالا بسككأ
 قنلئيلزبالعاميف عيطنالو 67و وصى نلانيددح الع دولللو ندرعشنذا ١

 يه - 3 )م3 | 525-22 اح ا م
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 " | رئكزالبلاهانعم كرر يكل نم هرزكرخالامو هت ل البلا ص داو عضو رار و وأ
  ثعباف هيو ترا ب اريما هل ج ايله نمر طاو عضوم قرير وزنس طربا
 . العا رعشيالو زوق سونايقددنم د/هلاو عضوم كك كيو زيا طرا/ر عر مادعا
 ' | دما رسدلالام هته ءرام درر ز نمرارطاو عضومئئر كيو كلما سونا يفد قب
 | رهان مرإدل رو عضوم#ر اررو ةيالا لمد [هديز ىتماهف كرري ةيال/مكاعر دعم
 | كلإدول للا هاّهساكاو كر ازعريدرر ال علادعا ير ةدابعب كشنالاد يروم اياثولقلادرم
 . | دعب كاصنت يت رعالامويرتلالاقد تشن ميؤنف انموبانهاولاق كراصتلاة ل
 | اقع الهاو كاصنتاو ٌيناملهاو ةبيوقعبلاو ةدروطسنلا زك ا ادعممامسع
 ١ تلاقوشدباويلاىاصنأءلاقو ىرمدتجد زودنا( سيعةدروطسأ الافق
 |٠ ولشبباهعيزناتضرالاك ا جز ميسر مر ىاذامنسل 0م لزن قناوهيزبال ةيلوتعبلا
 . | ة/هيرجااكرتلا» سيعو مكرم نلررلالاةيناكلطا تلاد لي بلا ولع كوم األ ويند
 : | .تام#رقيلالصالاقوزيالاةنْسلاشلاثااولاق هرئنأ "قيما بانلماك
 ظ ايزو ئكل الصاد وملاقيررشل قتدللا زن افدتناما عم ,ةدتلادرعم و يعل بال
 ٠ | ريلاآلاءلاومامو هلو رتيميد كذا دود ا لوف مكيم رب مسي كلذ كلو تاصنلال وعل
 “ | اهللارسعاع كا يالا ءصروزث بساء اماعلا ضعي لاقدر خ/,قلاوكيإ كل اق دخل
 ُ هليورزف قوت مارلع اقر هر شلال راف ملالا» رشم ااومحزو [لااوعذ/ هردارتماو

 01 راو مجالاقوريعبلا عيني سوريمل الد ذئالو ضالؤرلنالو لرت ل سيادحا ظ
 ظ نم مادّنمك نم ما بهذ عم ماوه سنجئ ام كرر انل بساررخإياولاق لمعلا

 تاافيطلابوهدانجب اكمل قرعقلا طارح نلاوصراق دقق مال يانغ وب يربك واصنلالوص اف ايران اني ائادم ما فسم اهردح
 « | ىذلاديلاةيبرتلائ ادع اثنا مّاقالوسرلا م د رظعللاىنلارنا[ لق
 , | كدئارمهل لس دصفي اوي ا ءيلارميب كار فملإ ليف و هد دوس ىرتتلالش

 ! هبالقدلو مادي كرس ليتو مايا ميلر تل يو »شالو لكإلال ٠

 انني
 انا | يالا « واو



 فصول لال صيالكلارههلا© اخ الابعللاقورحا وو سيلىنأر معنا 2 رساتع

 منساةزف انا يزار مهلا دلامولالاق#.ل بيعال ك7, يتلا لئاقم لاق ودع /تاغصؤرم ١
 انالقرخ/ع ولدا كبلات نيورمابرع قتل تلاه ركوب اداقو ولالا

 نم ةاردع/لييتئاعرفللا نه ة/ ثلالبطعتلافنلاورم ةارروص ليتل ىولا

 هلم /رريلقنلا رنات غاداوب ملل م/ يصقتناب نع دافالاوؤيرشلا كرعتلاو
 ددإرف عمر نلإلق فاتني ادوهبإق فراعارط/ع ول سقلا و يبشسل عر اا وعل

 دع ااوعكل نلف تاعايدلوبماثلقدباع املا قولا ءاررمهلارقازإب |
 دلمالق ويس, رهملا ل قالاسلابده/لق ورا شال قرسإ و يبرف بق ارفاعؤن |
 شوب ةلوبلاطلايزإإب لوهلعت ثنا نارذ ايون ل حااوفلل در ماظل ف ضنا يدل و رماذ |

 دمّصلاهوفاشم ارو ةعيرح /هدرحوطا (ناإلو ىصسا دنا هيرومغإل عناد

 اوهعلرل ني/ لو نوقراعلايئار و ىبش داو ملورإ مل كوم اعلا( و تقص
 سماء زن الاقتشلالاق سالمون متو ثلاثلا لج ا ىبيعترحا
 مو لالا موي نع عالع مقال وسر نس ب ضر كلام هرب نشا توزر كلتا

 دال سيئنلا بعشر فاسيد ال لاقتالوسرإ كلذ فيلاولاقةاكوفسكول ١
 كالا ضف وبسم الا مولزلا شخ اهعلاض علاق ل اطاسل راج ع

 ايل ولنإلاعلسسوم بهذ يئاتلاو ليال |مويرامذلاكارعصو لص سيروا
 اصر, لوسرراوةعلزذاو هبال مووت شاةتئارعوليلد لون متلاقلاوهبلنالا ١
 داو الم وبوو عادم ضيا ءطوسر ىلا مك لئلبج لزنام لاه ماغلاوةليتلا ما ٠

 هتاروسر تاذوذعب 2 نسرئالامولؤو مال اع/رضرتل
 جرلوق ينال |مويؤ ءاعشلا هيام موسي داروصر الا ة/ديتالا موووررأس
 سندا مسلانلاكو الع اناكمدانعذرو اين اهئررص ناكرتا سيرد / بارت قرد
 درعا كد دولز اهي ط يكل اكو دنلا ب انكر سرد ةلسرر [ّمسلو كوَنُحا
 صيممل اءارف نوكسلاج عب تلكددعب نا اج لاوبلد هيرولا تس كوبا

 . ءايس سا وأ دوو



 :| || ١ لومصاولارهيةليلو موال ةدابع /شاالربعل كلذ عمو ةرجردنم بالبر ماد .بحاص كامأس
 | | صلع لالا ل نذاف براين دل لذابدلا لا لاو توه ا كمءيلا تف انسّح [ فص درع
 | ةلماناو اطفا تقواراحاذافرجرلا ماص مع وسرد ااكو دع سلخ 2 لعهاس و سرا

 , | لكفيتجلااعطب هليللا شلت ى كام هاتاف كرر ةدابعب لختشتيرو موهل مهر طفيف ةندل عطب
 | | سلاعويبو ةدابعلاو مى بيدا ماقفكإئيذاضياةشالكت وطاكلل لاقذ موهسردا
 ردا بيتف هنعسلاو لعل اورانن :نانكاو سمئلا تعلطووؤلا علطقخارنع
 زع| يات حاراسواماقفون تول كلم. اوف عّرفتن غح كس اذا ئيسااصايلاقو
 0 نيو لاقفرك فل لبانس عر ازصهمزخا عا كلذ ان سلو ااي توم اشلم لاقق ةعرزم

 ايدل ا(ويلع تحضن مالوم ويل لكان ارا يزد سم 'لازعل اهلل كانا ىلرقل نا مس
 '| | لاف توملا كم نال اق تنا نمل لاقف هطيسدالا عبط فل خيام ءذم هرم: بيداناكو
 1 كدهاعور تنقيط منا ةعنراننم كرزعتنالاق مثل اق حاورالا بقي يذلا تنا
 ًاطيستفلاخاو كوانتيااكارلوانتاةلث هاك ىرزعقلئل جاوراوؤئلاحاورا تصبغ
 | لافضاع كيلا م سد اراق ا تلاعزاب ران اّنئِجا دوم ا كلم امغرس د الاقو

 , | ©:ناربعاّةح هترولا قبب عر لضصْتالا كلنم ىتجاح تول! كلمإيل اق كتشاحام
 , | ةئوافدتدتلا كساد اًالارحا عمر ضتقاالّلا توطاغالملاقف وهلا ةرام م ذاسدعب
 |, | عرضت نروط اكرم ىف مل صرواح اق ةعاسووم ضيتق سرد عر ضبا دنا
 .. | قفاطلمهقناعش هايحاف ©تللار اهاف مرر ابحاص ريكا ثمر ارو تستلاىا
 1 ولاة ةلويخرلاع راج لس اذ نراويعبالالاقف دوم ا ةرإم ترج و فيل اال اقو

 | تلعامكحور ضو كر توف زل ولا دولا كلملاقض رم فلامألا هولا
 , | فبهذتنايراقاىرحا”جاج كيلايتوماكلرإب مث د لاق ئطقدحاإب
 بهذا فيككلم لاق لالغالاو لاكنالا تصباثعب 8تءتلاددعا9 تح ان رانا كا
 ١ | م0 ترانا ممءليدرداب بها هلا هيلا ةكدتلا دف اف تتار مليغب ان ىلا
 8 ظ 0 ا عيجأيف كف |رلاامرزف



 انديلاىلاءادسيد/لاؤف نعبر يهكاو موورتاو ناطملاو كابلاو باّمعلاو تايعلا ١
 لافو ئاطو دن اد رئإبلوال © هللا ئلخ يو ام كرا جرو كا هه فل ةادير/ قرضا

 ابهزق :نجاىاب بعيني نادتاإماف سالما ئب نحب كا كب بهذ | فيكت وللا ثالم
 و مب ءاطعلاو هلفعلاك لطاو رنثا مادام مءسسنرو/ ىو ثلا بان ىلا اووف ظ

 لاوصا أر و توم اةرإم قو هوطا كلم اا لاقتر اهنا لاوفلادرنالا ةراجتتلا
 ورتلو لام هرمون شلاف هرج فلوضرتابى كذا هاءتل/ل اش الاكل د اعزضاو يتلا ١

 ملفي عل هلذاف هت نم دولا فرممذاثذاف يوجلاعفاو توم اةرارمفع
 هنتر توما كامب لاقرب هسوزحو تير هت سري لعن عضووةنجا اشف |

 جرحا لاقث جدار ااي نوما دام عاصف 2م خر و عجزو إنو عر افدّدج
 دادألام ساو عرتلال وعلو نوما مز نا تول ائقْياذ سفر كويل فكدتلاكال
 كاملا قتءئلاوو اف ىجكررم نحو نعم امو عشنا لوقاؤر فلا تزهر

 تصئررعو أ كزلاوسرؤاورتكقوهارواكع ال ةالاؤتيضث قافئعد كلما توما ظ

 نيدإفلالان يلفلا و يرا/ى وطول سيردا بانل رك او 6شاناقو ١١

 ءاجافذ © اراق نيثثال مويانبصو طا دءسويرفاسؤاتلاو نيستباشتو |
 بضعل فسار نول ور فسإأك (هرداتعبس م, نيبو ناكو ئيآلانتاقيل تول

 21 يجللفسساغلاو ببئالفس عياتاو بائلفس ءلاثلاو بولس ئاثلاو ١
 نع نمافو ل ئدّمامتقلا باح بضغلار فس م ) بام غش عداشلاو بو الز فس ظ

 ةوخ ندع لرفسو ملاكا يقلاف عروقي لا بوم ماى انيحو او ©لون لوعزت ٠
 اني لطلاؤسو سم *شىاعيرم/ الجو ألو بوس وا ةريدم | ضمالزم

 اونلمالعا/لاق اور اننا بطل سفن ىررشر ارك لاجاتخاؤ ليغ سرح
 . كالا فسب رغم توعزدرعب وولاء زح بيع بتلف سوةيالالر از ثشنا لا

 وساد نيقابلدعب ٍدِطائاانِقْع اء بوبا صم نمو بوم انيكاو ق7لوف الوصف ١
 لا جزحاو ىولسلاو رار وطاف ةنس يعبر ريد ابريتلاو يزطلاولض ريع بجتلا

 اقررلب 4



 | . كل اصعب با ناقفدمومل  رومقستساااذاو عروق مرتبط دو سوم شق نم
 :: | كسلا هاكر اقلو ولاد نه مايلعانإ ناد اهل ماع اندقظو تلوث
 / | سيوعياقذاو هتروتولاع يدم وفعل بلطازاس نيح بوالزفسو مق مالا
  انيسول ا فاس نيح طا ؤسوابهحىضاوا باو عيؤللا ت2 كرا دانغا
 دضبؤلاف تحف ش لعلب ريالا اننافيط وم ءاجاهف تلوث الوم تاجانم
 |١ اليلؤبعباوساىزلادلاجه لسع رعمّسدقلاقدانتاقيل راجل معدوم ةزعم
 . لا راوص نما زر يعيب واج مع ميبومو هالومدب سال ء وليل فنبئكيلاو
 ١ ىلا ة رس دنع ل ئرجو ىربرلا ف جارعلاو شرما تيب نع ةئلبلا ك زم و ئكد انسوط
 ' ةرلاوورلوقلوطصللا عوز نل// كلو ةروفطصللابلق نري فا لوقيامافمغلبف
 ا | تاعمةزببو سوم جرعم ريب وزملاوفطصلا ةرهاشم نيا وسوم قطصلادا
 م | عاصتلال وسر جارعمووانيضو طاب جاع ناكيبوم مزعم نا اعيلعيتا اولي غطصملا
 انتل رتل اقو تومي داود وعن رجا رو بول عدل لاقرونلاط اسك
 مويفراقو كلرلعن عاخاف باعث مءىسوللاقو مب اهساف :للالايلاهتلاكناذ
 تن( مواربتا تمشى اعن علحا عا جاعما دليل تملاققنلا ةاطك يلعن علال
 8/1 تلق ثرإب تقف كليلعن خو يسرالاو شرعلا ف ئْس كتاب كايلضن علخأل
 | | دهان ولمنزاماقلااباار تم هدا 67تلالاق ىوط سزقل اواولاب كنا كليلعن علخاف
 // | انتاقيلم ولد اجايلف 2و ىيبح ناو ىيط بوم راف يوك كرذع سبل
 .٠ املا. قيلؤااطهلاشالا صم ومزو يئانتاقوا وم ندد اناقيم لمع دباءاج
 /| | دحاولاءلالااناو كان ل كلذ تن اره اريصىدومارتاقف هاعلاو رورو همطف
 , | دداقديبشالا مول 971يئارحول يلد لن ةفلاثلا ةداصبالافزتالمويازرقلا
 ' اانولءراف60ةدو »هينا هويجوز ئتبؤكئلخ عرترداقو هربت /نارللااهزّكتال
 , | روف ودراعلا فهذا ينث قات لوفد هلهثامويلاانلسر اذ اهل ودو درنتا طوق

 | زياج قتردلا ىوسامنالصاعماف ينئازعم ا عمو ديننا د امتنا هم حا زامينا
 ى
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 دزفرماو لاوهاما نينا ةبورلا اورتن اككلز ورع وذنم هتدتلاو هيت الوصي د مهنافصو ١

 نيمو واشال العجة ءرزوالو لرشمالو لس[ و لاوفلالةءازئمالؤلتالو ضال

 معبلاوربلارابتاوريللاهرانتاو رّيولاو سنالاو نجلا د ئسرالاو شعل لس شا
 ضرالاو ءامشلا و رقلاو سمك او هقناو ئملاو لقلاو حولا /رائالاطداجتلاو
 عفلاو ءاوؤلاورذلاوزصولاو بجاولاو ضفلا وفن و ءيَسلاو الاوز
 اغلاق رورماوطتاو الا ظرونتاو تابنثاو نشيشعلاو ةويخلاو توللاؤذفلاو
 دالاوزنول اوزيولاو وفشتاو وشاف رطاو فاو ضل اوواسلاوءادرتاوءالاوؤاورلاو

 هلاَناونالخن مكعيل كينيعلاو نين ذالاو يباعرتاو سيلاو استلاو كقلاو ئنالاو
 ضعل لاق نارعلانؤ سوك ا فلخ | ءاهلعلاضعبل لاق نائم لا ءعم نيلانخةدخاو

 دامالاو عناصلاوص ءادرالامرضع/لاقرماغل!ىاثلا ةرونلا/هدخاهلانثا قداضتاةر

 ”ىبيلاوتبو لاو ةدوهباو ةراولاعبرال عئارطقاوم عئارقلا مر ضع اقو عونصماوه
 اوزكتال ©هتلالاقو]يبكاؤلع كلذ نع تلااقتللانبااهجريلل او مرا م ضع اوو

 قلضرالاو وامسلالخ ئرصاظ عتدتلاٌةئايخ فر درخا و لاوهاؤ نينا ببلا

 ةعاطلاو دابزولاو قواد اوبر لاولصولاو ناالاو جرتاو ضعلاو لولقلاو
 1-1 96روولقت نم ناوطرلاوزيذتسلاو عاضنلاو ناصقتلاو ةرارزلاو نايصعلاو
 كانخمياك/ثرلادحاولاوه عئاقلا ةاياعد اهالا ديروط اروبي ظنو عرانج او للقلب

 هزيل نبك قتلو دحابب/ ؤفيلو / لالا صني فيلر بع / ل عش كاآلا كالا
 رولز الوردلو عبارتاهر داو َءااعلزن يال شفق داش ب امرك
 وشو ءازعل ام ذغك/ ل ماج ]كو ى والا دددالوو لاعيو عدا عم ع[ يربظو ريالا
 اضاخكل ماعلا نول ةيئاثلاو مله قءاعلا اقع ماع لسررلا لوسر ةرئاوو [امررم

 ب يمس دج فوج هيب ورز وابا
 ءابص نجلا عن ةماءلادانونكيراورثا ولات او ّقما تما هدوعقاقذ طكدنل
 ترو عهشودامتللارعشن نجلا تاك نا لذ ق علصقل /لويرإو لاجئ امتلاانم



 || نيلبالاوعج اف كاذ نماوعتم ءامسلاى ا كرعقل تااعدل ا علاطساااويرلئ انو ئللاللا
 ارانمزو اووطيل اقف كلذ نع ازعنم آلاف /ويلا لهو اء اهذسلاى ا ىضن انكاولاق 9
 ا | |قاوازفرماؤلا حام الطف ضرالا بق ولع ةثارح :ثاح ئااوبلظنلا ب اغمق فظفالا
 ١ | اهئاواوعيزد اضعب مدفع ةلكالم البرو و اهّسلا ى ادؤل نم عمل 3 ةللالطا تفحاتيب
 . قوبصلا نم متعنم كلالف مدا ىبنصرو مالسا هر[ زم ماو لاقو رص ارمق بما
 |١ ديط ةراّشا دلل اذللاهانتزو هترتلالاقرتضا ظن و وظن عضوم ءامئسلا ةالوامسلإلا
 / | بلقلاول ابل فيك ينمؤلإ ظن عضومر عل ءاهلالا ليس ديطابتلل دا, ماذاف
 1 رضا ا فكاثلاٌ نا ةيروتلا و تبار حادابخالا بعلل اق ل الجز ج هميم ءاظز عضوموم كلا
 | اناانلو انلههارزع وعما بلاوللاق/ل اقو عصري وز ضو نع مى ودوم موق
 / | تاس وةمرنا دوس باويكدلو ايفو تعري خ وزت فدوزض ىشوم نعاس كعك

 |١ مءعبع وفا مو فنادزع نمار ىعاوة لولا اينرلللا ةزدتت اوي اوئرفت بلوك
 . | هلاوسرراوةفوتمزع وضد وزو ماو ضر واف تبايلارلخل ناليكلا#
 . دولزإؤ مودواد م وع اواوماقةىررعلاليبلاوورسف ماو يا: تفرد هأص
 م | دلواروولصريعع وزد تضوودراطا[زمؤبن اذااهؤامرضاغ ل ةفورعم انيعلاا
 / | عطول لوسرزبظة ىتاواوملو ةمازعلا نيد اوؤرعف راما امم عنب عاش تلا وس
 #/زوازمبألادرواصدلا/وروؤو |رهضو ارافاريرث حا عمدبألا زير تناك
 | لوي توصووالائياوز نم جرد يعل[ دز وم دو ص زد وتص رت /لوسردلوأط
 ٠ دسم هزيرعيافلامراوسرمكءاعرقل يناثلا همو ل طابلا ثربيامد كلا ءابزق
 | ككرلسرااناقنلاائاايةعدال| عمو نبرم باتل رودرتنا طم ملءاعرف هةئلاثلا
 )| تطقس مانصا ازهث.تعللا ف تنكلاق لطم اربع رعىور ور يزنو يمد الهاش
 / | قنلانل#لوهلرجكلارازج نم اروص تعمسو ةدج اس رح زكام نع/ًانصالا
 '  مالعلاكاما ةرابعير تو (انمالا هزه نع كولين طر قلل شير كل يذلا اتحلا
 0 007ج ابللااوإل نوعا !هكيا شا جوزناملقاماقلو



 ماصرئك اول ا ْضاخ يم عسانا مناع حس ندعرر ا تعاط قدس اوو بلا ١

 معاطو بعديناومئرلااولاقو هلانجلف اعلا يكاد همس تاومتلا ف
 0 ل ا
 ميلال صو او قيكولب ذاذ نم خبر خو ييدصو ىيبضو لرد ىرئلاودال/مابحإ '

 رياك ئالاووامشلاةبب امك رف ظنت كرا هدي ع اصو مل شبع رت لص |
 لاقف ءاؤالاقو لهو زخاو هيبزر وع ا ضتلا وسان ب اهفراقفلر ضخ /بايث
 ئلعىمهلاشالا ةولخ ئلخ هنا لرمسا قال اك كر افبان اموت سنا اءاوس
 لاف رد تدوم شموس واصل اراوسر عمرك نيعرع باك

 سعر رومالاىاومٌّبَحو مانيال دزرو ماعرالا كلارك ا دكر تلاقف تعانق بي
 . اهافراي الا ّيبإ/ للإبل سومانن العلف برجر ]كك بنعبالث ةالخالا
 اذوصاصررعإ,رتلالولاقف رزئائيتعزلا|ي يعدو مل لج كيلي
 ءئاكم نع جر بالاناطيشل» كن اذ برع فشل اديك مرح كلاقشرضعتف
 كيدرابراهف ع ادع زلال وسر نيعوع باغ اهرعشس درر اهل بيئي تاو ةناكانا#
 ”لاوور ناو تالويدللاف مالسالاٌ اع ضاري. كرد تلاقف ىيعدرع باغ عام 6. ل أ/أ]] هكإلم هر مرو ادكح و ,



 | ةلالوسر عوز اعز قالالاع/ضرفل كالا ؤؤاسلا نم تياسا نال ؤ ير تياساؤ ضعت
 / | انماعفشادوسإ لت ولين اندر[ رزوبهلاقرتارو ةريعوباىدراكار تال وروقس
 // | هلال موعد ماي مدام كزخ قويم ول راق انام هولك ف يلف كلا م22 كوص نا
 ا! | نينثالمولإل ئاعررغاماعاانا كلذو مخ اءاماو نصل ةلقعوفاورياكلا
 عب انلاوممأرثلا تدففنس/كلؤيع يبان امو مب يشر يح لم ةيرأر سيجا
 !ل| :تافردوعسةببادلع لور سر رس دم كيزاناث لينتالا/ ور هآسس ها لوسر اناقف
 ؛ | مت ءانيع نعد ابا طن ضر ةنياعانضا يبرز نع جحر علص قينلا عاف نادال
 | مناد اذ ثلا ىومتب للا ممايصر (ةلاولالص كيلوا دن مع تل ميت ماباصر لاق
 كا دلاوزت لد ىلاقاهترتلاناف هئلاع اولغل لنناو نيبعرنن سيك /ماهلع فلو

 /) | .ئلالوساراي كج قمانتق د الا اد انالو ضرالازئاؤلع ديزي يلم لعغ ٌضالا
 : | علو كولن مّييل او ىزتشا رس و او ددناوا بلقتم اولجالا دنت عسل
 / | ةنهوانرلاق يزل فيكاراقكقيبلعاسملاعر لاقانم كلسي لم انلقواعالا
 .اهيسلاقةولموبو ايلف ام كيلع سي نم الق ذينايدلدومو ام لش الا
 | | زك هديكيفشولعاص قبو كرس اع ومضت يو متاض اذ ممل تافغ
 ١ | كلوكريكلد/ةلئاكيبرك دلك جويلعو يبجوعقمي نمد اف ًءعاس ع
 ١ | ةولضلا/لبيلو الس اوماسو ناعاولضت ابوه ادوف يلعاولخد مروج ع
 ] اين اءاضيرم تام سوي ولص همم قنا مما مقبل هانم لاذ قلع
 ا سلجم ضيفو هلي لولو ثعب ارثالا/مويكلز ناكو سازت ا هدوعيل امو
 ل | نابع ارقذا ودعا مداىداءابن م ريلك ]ناد )نتن لاق انلثلا مولى عمن علال
 | | قرروا لس كلام بوس اىدرو يالغلا سلبت يلو امادع اس لبقتق
 / | كوهتضاحرف ناو املاقتلالورإب كلذ فيكاولاقليفو مر ماي ماصلاقمالتل
 | لالا اثلثلا مونى ةعبسلغ ءاماعلا ضعي لاق دجال اسماك مدان لنقرف
 ' | تبريصآرماغاو وع ةزمئارتاو مدا تلاثلاو د! كت انئاد مر شي

 الك



 اياك لعل ةاواصم وابل يباص ع باشا لش سب انقرض تلاد وعزة ورم ايرم |

 فلادولف بتاارصع وو ةرماليوساقتدت هايح اون داعم يور الام
 (ًضالابهيديازاد الاقي لمار اكو نطل لص عس «اكرشيم نر سو قزم
 ٍكسااطوى ًالاورعوجاب رينو مانصا عضوو رس بصل مائالاهمامولت او

 لسا انثى ءافلرجبهل نمو هاما ضصج ع مس يتلا كري ةلاد اننا رقواوروفاللاو |
 الًرصِيالو عمسالاسدبعت ملء لاقو رتل ةدايعى ا اعد وريلاق اف م/سيصرتيلا
 ماقلا نركز نما ص درع ىدجألام زعزع: ككل ا لاما ثا كلل راق انين لازع
 هت ينافإنرت جهل مرثيممرلاةونأا نم ايي دلع ريال كيل ثتدابعرتاورباف

 لتنال راح ريش نامما غد وكت اطابم (بب وجرب او ةزخال هع فاطعااك
 ديحاط شوو لوثمد شيش ج نر لع هويضت كلا ل رو ى لفي انس او ماسي
 هد انف هاكاك وص ررعادع,تءاسدم ةكدلاءاع مفعل ]يلع توا
 هب اونافريرو رمدانو/هّباؤبإإ بكلام ام شاألال اق ف اضإيتوصاعإب
 عتئنالسراف ةباععاتود سار ععاتوو لح ع تيرتوو يبلع تولا عض
 هتلاالالاالورفامإر لاقو ناكار اصح ايد ماقو رع ارضع/عم دا والا جزخاف اهلمديلا

 قوافامولغادر نلااروواو ايو ملوش اوملاؤ اباؤلاق م ظعيزئباؤلا/ هل ارماف ١
 -اردشلاد م جرت /سيئشوعُس نم]وشادزفلا كايلغ ليبيا تح ةدرا اني ولا نم

 اكلها لاف ىذا ة زيف بازع كعيالاس مرتان لالفاك/ ل قداقو اناا |
 رج ارررالاق كلذ اذ لاق كرم انام يو كاعطا ارو تعط /اف جاع كيلا |
 عارم ناوي كوط كلز تاعئازاف الجال نارقلاك وتو ةرحاو رصس خصل.

 . نإ كئزع شيع | لاقو مالكر ا فاملا قطف انين بجكو او در تيدر تلف ١
 لدا مررْتصم يزف :ليللا رتتل ق يب ىلا مس بهذ افيد ير زاو بلنعلا ظ

 تلفدلطاةرام/ لقي ةئافوؤل ع دلطةرويزت ا ء/ قو ةولضلاى ام اقو
 4/7 ز سال اسال يلعينرعم تباند تنيخوم/ شيز مضاخ تما ئ



 | عيال ازوجتبزا بلا ةضلاز تالا هايف لف تيوس ةزذ
 "| ةيراساةددحافموسيئرجاعرذ هلو تبي ٌماراسانا انو كسلا و/اعلبن نم هوهنمو
 | اوعرين صج سم تلائدو تماساف ةيراشلا تاو ةرلاهء(جئراملاءاونإ تما
 0 كيل الخبل اقف مالغإب لاقو مد يعرج حاضك زك ءاكام.تل//اف اعرف لولعم اًنبال
 ١ | مالغلابهزف نتوعيب موش يجرج نيم/لو مالصالا تبى بذا اقثرثل/ل وسر اي
 / [اكمانصالا هدو رشيفرج نع تلاسرل مالغلا غلب [هاف اص وعميد اكد مانصإإ/تبباولا

 0 و 1 در 7 ! مس يبو ع هم
 | طا ةربل الهاي هدا و رمقتلاةيرعص داهم ا ةزبر/ كلل درسا أر عاق كيرا تفسكأف
 كللاف نيس ميك ويم سايعبسنمدنم تيار ااموزأرالاقثؤماساؤوافنا
 - هللقفارهقرماف قداعسومانصو لد اقش م كززف تلاقف ةرعاو ةهمايؤ رب سات
 |١ 0ويلابعل قاطو ةويليافرافللا ىذا دس ليعبسننم نيساف ىر//لاقفررك مان
 تندد [هلفواهنلاهيئترانىارئاعد هم عد الف روس اب العمرو لعو ةرارشت ققزراف
 انلنلاموي كلذ ناعو ماله اؤراثا تليف ميج اوف مؤ يساوتس مريلارالا
 | ريقرمتنبابلو جونو لي ساي لم داكن الذود ثلثلا مديرك دا ىيكلنق نانا
 |١ ايجتعدو :ملوايزَك اف اهترع عْؤرتي هلام افود (عورل رسب حورتاا قار در اراف
 ١١ ةنالفةراتاةيشالاووماعؤز امور هنا مدى كيل اق ورم الا زوبر نم تاذ انس اف
 1 هاك لق و 'كمخاف ةلضدووزاداو (م/ىجدلاتلاق يلع 7 دعو 7 28

 6 اشتاك ناك عنف زرماف مالسالا بز مامن /لاقرمالا نع يراؤنن امدادلاقو
 (نييبذاام[دورعتللاق م زيجالتف فذ ناري تلاقو ناومتلا لكل تلق

 |١ اليو صنم د كراك ا كرتفلا همنا تبالفمتببحاف ىتحا ساد طبق بيتا مالو
 مويلا ىلئتال فري لام دوصنمإ اقف مر ئبشلا وو ازئ/وبرتع نا موضع
 نيكل فرق جال عزرا وبصل بلان م هوجزتادعلا م هءاج ايف انزع ليسو
 ا دز كادر اطبلرزرإ دعو ورش ع راذ نرد[ تكا ءاش اي ىد اف سبب



 لاف ريل انف اعابع اش اطغاؤلام لطمتا ب وص اهم باب اعمر اى/ذ يدل ووك

 ىطعاو رادرزئبراريري إب لومي افئاص عمتك يب اعتاد ويري بابها قول لا
 يفر وكالودقمة ادور ابرد فلا قلخلادوتم رد راوتيب اراه ومش ءالؤهةيدامواف تيد
 ضال مريع تفاضفرادولا ساب اورتر كيدز اوفر ا وعر كارإ ول ل اغلا
 ل ئ طز تيس الر تشل مو لركن طير ورعم وعش نع دمدابلاو
 . لاو هلاسعاتعايلا لعد كسا ىلومإ رش وقير اشت إف تاجا لو
 ةراماوسإهلف هَ ئااوهْمدوببلا هدم برج ما!ل/أ آلا كذواذلثلا مولود [رلَرَتق
 لاففدةورافاؤ اي جلا هقانلا م [ْي غرو زيتن تفشناف يف مكة ون رلاقف
 واعنذ اف دومييند عيفصنب ةيكناوز ماوه نبا ولاؤ زيشن نع ئرون /(سييلبإما)
 لرزف ةؤلا توام زلؤلا تعتوم هل اثو ءاض ا, متل ننال ا عد [زاف نيل /لاقال
 الاوبر ارم لهدداوكد أى خا ةْرم تلكولك/رلوضل 7من ريكا لاقثرتع ارد علم ماكر لبج
 ءاينالل البلا دايما ريقنا ثا لوم اعل/معيلبيفصنب هسة يبول روع, اناا
 ةلودداو ىنتبغلالائلط الابل لاف لي رش انشا عر هوز ئاذاعم دى ينك اع
 وعوده لف والاد كهما/ هراذلمر ف قئلتق كلئخ /هراو ىف كلن ١

 سّرفاللاقو وعزت هزعو اف روصو سوم تريم اعلا ةبانمااولاق نبع اتلثلا وي

 مراصايبلطاو برايي عطف وحتي ماو مانايالعاوم افتسلاف ىالخ م م[, تاقمكريا |
 داوت/لعطويط ولا بارءامشللاه كساراق ماسوقنأ نا تدع فرغت عرج

 «قاءاهنا و دزداعسرلصو دوعزر وراق زل حار ابويفلاهزه2#ل يقف [زعتلش ٠
 عزت ةاماونمابزللالس تناك ضو 4تروف انثلا موي انو ةثد مهام ششييسلا تلق
 "وكف رم ناي قلكاننالو ةياسهيانسنم ناكر فانيب كلك ابا ترانا
 يصنف بدترالاقو بزعاعاؤبإ اصويزوم غن دارس |ناي عدوك عطا ف
 مدالبل واوفط نذل ىر انوالاىذ توعد هيروق ل ان ع/اعإورط ع داتواشلا

 خنددزااو ااا نساتتولق زر تفك ىراقو شن بعد كلنا علاقق لترا اق ١



 ا لاق طخاسم/ئوص ضار ئرررزعكادرع كراس ومإب تدانفارررب ناب ورئاَصاَحأْل
 / كل در الئاذ :جاعولساف الرماي هترنلاو كراظن [ؤ عساناوهم :للللم رسب توم

 ١" لاوس مورف اريل وولد تيبىبلاةلافرتجاو انيب كنعى دبا تراتلاقف
 ' | كرر النا وجون انا عوبرؤ لئلا ى ب وؤبل تكد هكا شلاو دابا ل اج كول دال
 |. اوس راو لريللبماعيللاقباننغاعامالالو كإقف راؤع/ل لسا يؤ درا ربك فب
 ىب ىرقدرم بنر البب هايقلاو هالمتد هالنقف ايدج ابر زقرعاوزص اف تب[ ريساوبال ناك
 نعتفوم ير لانرقلا مايل ةيرعنل كم هو ضو يرو ان ةاالاقداعسروللزسلا
 'اننوّملك نلام ؤئرلاو خفاتخاىا| يثمن /ءاذاف ان تلف 6 ]لؤق ادينرؤ ريب ةدوصقا
 "| اماه اغادكقلو وفراق وزتقارم نلبي كر انا كدا ولاقو مرسول باتي
 اهزاكامو اتوكرف علقوا زيله اهيا هم بوكا اتن /زوع/لاقاوركان زئ/اولاقد ةقباوكذت
 ْ قبو سونزمو اهترثلاهإيحإو ضد ةقبلاةلاس/ ل يتلا ب ضلررا مةمينولط قترشازماف :اولكفل

 . ااؤليو ةزاشالاو هآ يومان يكل رك معبب هولضا هازاقفؤاانب, لتقل اقول مسا

 اوهاتيلقفبلاجذرم اف ر وتلا دروع دوم موق نا الويتي/ ادد لو وبلا كد رس ااقك
 ءافطاقر ارنا, نرغاملا دنع زك ئاصالاو كلل لهل ب ةرابعلل ى امي الق قبلا نجلا
 قبلا ابق يالا لهن الراب قاما الا ةيعورفالل مديل ربالا دايم انا
 قا /ناداقنو ييلاوللالار نام يلا ئالابعذ لكم الب اوزشاف ل يئس اى ل مزنيلاناك

 واف دلو دري ني ء قبلا هزرص هوس ى سيل ىرلاداقف ريو ان ةافولف تضحا/ مويا
 ا راه [عاهه هترتلا مرد ءدلئر ا اهآس اباذر حاتعااذاهدلد ا[ / وبلا ءلض

 المير اهالع زنا :ناكه اساعد لم كراس تباولا عدو /عرم نا روم اعلاىاعيلابعز
 ١ باغلبشاءاغةيبارام لاف مرمية مئفانرج هارا ورب الا اكو مله بام دب التقلا
 | ورشا شِسلاف كمر ايجات راولالع اشو ءادي نسلم إب لميت قفالصرت
 دارمانلا»ةرارع7 ل اقازمإ دونر شيالاقف رز شومر ول عت ةناس 2غ
 / ه]اةلففراتلاى ا نيب تعئرو كينغ// تيلصو تاضوتشءئادرلبلو تاكاذع «دلواناو

 رس تك 0



 ئنيز نام وفنالا وزو تعجر اذا عل افاست نع رز وطلو ىلالولاةعدوا
 ارشرابب تيلبو از هغئاون اصور ارز علا تزف هنادي عيدا لا ندد تعض هلوَشلا
 نفنليمدا لاو صامرظن راو سار فنك ةلفوريئيتف ايو هرم قرص توص تعمسااف
 نونا ضر بقل ياروارب يوسالاضع( ويش واهر اجا نيلزو خئناباف
 العم شاع كرم نيعل جور تودرواف دم ىرلو ذر ئاع قص بلا ع وو ئبقلا
 راك لاس كيلالصتر/ككج دز تع اولفاطاس كرار ت/رنع ةلرلو تعدو وافته

 لبقتفانارق ارذا يبا مداىبادابن مرلكزتاو 6و نت مون زيبا زنق ع باشلاو الاس كارلو |
 لو رامتياورفوادرو نرشعو ةلامةيراو فراج الو بيو سبير ماو اميه زم |

 راو كلذ قنارالهرلت هيي مولا ىدع/ تجد قئئاو ارا ديمؤت ددلو اتلاف ضتياعر و
 ير و وااغل ايلف امهددتخاومباص ترلو ايلات خ او يباق تلو املؤافانهقنإ كلذ, |
 عين ةتءئلاوول م: مداامجخاف ليباص نم اهيل او ليباق نها ميد نورت نا مان |

 . تدر داق تبإ ردم لاقفارانباضضاو وعوض ةاراقرباق لا ةلباع |
 اههذامامد/ل اق ل ئار وص / عوفر كريب اوبك لاو انوباغتشا كرس! /لاقف
 هىذتاةولالااههزف نحاوبد انارفربفن امرا ف رق وت دلال القتد تتار اكاد
 اعنا افايعال يباع او عز نري نب افاعا نؤيباف لاك وص ادانب
 . اناحانجايلءافنعؤوصإعةلاغدالب/ انانلر فاننا اسف زرلاالاة 2 نبع عانق

 لومي هيدا ء اليو ةراشالاوليباق ناررولا فنيل /ةليباص لإ رزق تور خاف ةلطحا |
 ملازاؤروملااهطاب ميم اف يصرْما ناو ة هرم اهازؤماملو مالليب اصناف تقرت ظ

 تلو كاووايشاةوبساد اهلنا ع غلا: قرم ورم زؤجا فيلق اباقلا نعام ٠١
 نسبت انازف ارقذاىدلامداىغباداب مريلكزئاواعتدوف نإرشلافءايبالا عمة عرسب
 . رئانو ةؤزكيلالاو وهن املع ارق ةينع/ب راملاو ناكيالازفالا كلبقب/ مذ اق 0

 كويماف يفشل هرب وضو مث م/2 خام نناك ة نيغسلاق امو لطاارلع ١
 ظ اباد تناكعلدشاثااثلاوطا د عانلو ايلع هيروضو نمو عل (ماعةئيسلا |



 1 راع اكءائاعبائاووط ار وبذ اصزخاي نادقيمل مو ضد اعزئاو دي|ربلا تصوف
 ١١١ . سم [ئاو اداب اع نترافر انئاإي دري عضو د مو قدرا انا يدرب عضم
 || .هلماو تتئاكمد ءاهلس وسو ق دجال اوزطإ ورم توصو عاصنا ءاصو عاقلا
 ر| لطارنا ماع يضاف اهئ عضودمو قع عزو قمل خا خيير, ضو زم
 وه لسمو عبو مر اًرك اع اكيررح بيق عباتلاو
 اف فردا لعءاه الع اقل ىرحاذاف ء الازد نوفي رو ماقلا ا سرمخلا ردا اتي اوراقو يالا
 ,رإ| ايامبادوتزملاىعبنتيل اصل اققولرهتلال ولولا ةوثنلا لب [اقرلطإ نياعر اهاؤت سر
 ,| كرر فيلق نرلاو هاوعرزو برم يمل ذا ناك ناقد سكر ياك ماع
 هدا يداك اكتتاب دا زل قع يفرش انرل اال نر ار غب ةعدصاخم نس
 نا باو عجاىرلالومي ع ستنااو ىانيث كفا عم بس كا مكرر اوتباوم تم عم

 | ص عالالاورتللرتكإ هن تلادوني كره اء اسد ما بفواع د عاطل احر | داس عيال اورتلكزرتكا عنتاب َ د

 206 مبقاع عاطل غفت رساع انف يانا مرواسوي عدت الناي ان كح
 هباجاف نلزلنفالل اق وخد رداص تاق اف د يشقل ولا اع كيغالو تنال كغ

 ا,| هتلااصدعو سلو سان لك زيوايسا عبس رافتلا مد بفن /لاقوريباه
 ,ر| تيارمو عتراوق ليف تلااضرعو نكون انتسل/ فد فيس لك لؤ/ :لاقملا
 | «لوقدرقسالوندلا اهعدررللطراتا سوو اوئقيدس نإ كاينانو ري نايسضإا
 | بسلاهعو سلو بتاعإ دس قيس ئإؤلا او ياله افباوتت يزل نرجو

 ! ا نافنما/ةلااشرعو نكلو يلا كام ثرررر افي سانا لك رعدارو وياريت علاد فروق

 ,ر | دسنااانوطالجكا (ىفقتيس زا اخو اين لاكدرم نر يعدرم تايب النا لرز
 5 !ءروؤدسكمزيزلاو اونا ينل عدنا كا كجتوف يقيل تن ااضرعو عركأو قترترادرم

 | 0 ةئمللءللااميرعو نكلو :ىاطتا,نمرفنب نال س الك

 ظ اوس ابباناام كلتقتل كري تلات دس شل ريباهرااف نزف لس قيقا
 , مولا



 اهانه موق. طل بهز ميال عم امويجرتقيل تفل بر ليباقلازام يلا علا ثريا ضاخا للا
 عر ئرر يلف اناثلامويدلذ ارتكب اع سا/ اردو سيل /ميلعتب عوف رع ١١

 ريتا ناتيريواوضؤندرابالاو | لف اور انصر رفيف يدا كيرلا ولاق كرولا |
 تعبد تءاسريباهمر نمؤ ظن رف طعفو لمراؤكو رو دال زم ةييوز خاف ة لبا
 كوسم اين خلك ضرإلا بغل يعدم (ةاوسكر اوي فيلم يي ضال غجج م اغلا
 !بذانث نم عصاف هزهاى اك ولان مس و :دولاءنانزجياانإرو [لاقزيباق ارأبلف ناتأايلع |

 هو اصابع امدان دالول الل كاع مرر ماد يذ/ خلع جاعرنولاع مدن ب هل الهانم 1

 انلرلواولقتمايلاومن ب يامر اناوكداف طرقعم ©لوق و ظثو :بقلغب داماو لولا لن "٠
 لا تبئيولابعصذ مد مدانالفرازنمولا عر بنو هاغا كر الفقار لق عاوقدبل ملل
 لام ئرلو نياراقو هدالوا نم ددالاطلويباعالا هرالو ا عيمتلبقتساف م[نادعل مر مدا عرف
 لالئئابف موصدامعافرصاريا كرزئالو منام يباع باغاولا قف هدالو اهوا كمال مدان /

 داو عزغمؤل نمدتناف ثوعلاٌث علا تبا (ريجنزرمرل داوي »لداء م انو ىلؤ:لبألا
 ليئاصهرلو يل اعل اقدافا [هاذ هوجن عضو سا ثوم درئ/رج لق يرعى شح
 ليبابقدرم قرانا م دابا ل قف ليلا قر تقر قليب ا هرم كرما ره هظفع ماي /1ل ل جيلاقق
 قيس يرجي لاقو مداماق يلب اق نم كرب انا اهيا دوه عترقنا نر مدا إب مال شلاثد
 قود هابيصإبو هانبابو هايد إو ماتعإب هادم مرت اهلطلض هاو فشلك هل اغوو

 نيب ةزمألا هجم ماعتثاؤلث مدار ىرلاةلاقوذناكبب عبشاد امتلاء المل '؟
 كوبررومداعلاكووانفلاو ءالبلارادووانعلاو ءاليلارادايرثا ذقن زورا راقنابل/لغسلا
 ن ولو عىل كرفت عش ف م ضرالا بوو يلع نمو دالبلاَت نرش ام دوقيو للف ٠١

 كاولاو/ارداو علب اذاف رضلاء لمعي ليتق ىنبا يباع ع افساايف جيلا تول اب لال
 ًافو.سيلتلاقو نم هرفايثع و ليباققلاذاف.ئالررراجنالا تل بجدعصا) ف ءئاقبب

 لصصارمريلعاناسر ان اهتينوق اهرراا/مو/يف سمانا ودل نجي فيك هاذ قبال ١
 راورللاق عر كأم دب ساد راءليابداجيرالامويانصدسالو ةيللر قصتنا را



 ١ لي ووعرطدقلا فزاد نالوواسر اف دادورإ ناز ىيكاولاق ركوب مرات اعررللا لوي ندع
 | هللا ومزعبلاردالا كاما ءاراعلا ض عب اثر ماج اء اسر لاسر يور ذوو د اعلم اذ
 نمراسلاو رجب طول وهرسايلاد ضوعبلا دورتك عن ار هروصو وعرف تلانلاو ظ 0 و 0001 | هسخل/ الوراق لاو د لا ىنع دبل موكا لع و اعدرالامموبرز ء ايش ا ةعيسب
102 1111101101 
 ١] لاقلؤدتسا/ر واحتبملمد جولان نافوطل ادام تاج ةماقلال يوط اكو ةنسع الا قدرا
 لابدليزمالععيضعاناف سمت [روقيبو امتاز اوووف بدنك لبج لعل كانا
 ننا| كوبر تومراسنز عود ايتدلربل ع وكي لادفع سلا سوهاخرازاف لو تا وئرخف مايلع
 1| لافندر اكلي قيرل سل عع د رفارف و علف سو غرف واع ع فوم
 || .دّيقتو نع بتوع ساعي كثر باع عضو س اهاددك/ يدار اكن عج رصرَش اتت
 زا اهارزنباعبرإمؤعبوم ةم اق ناكل قي ورب كلهو تلا ادله ملوح جود زنا هلدقل

 |١ طقضرولاع هاصعب ضف اعإرز لاعبرا مز لوك نوت اعاز لوعلراارنيلاه اضع
 |١ سلات ل لو سا نومارعس د نوقو تم اقراوط عمنول |سوكبنولو غلدثلا كعب
  داللامتوطاروب عنيف رانا كال يلرلخاد سانا ثكو باررشلا مير اش
 | رتخافاهريكسائلام نإ مام عرانتاف تملاخ ناو رلا/ يضرب [ل تلمع ةنارز غل هّتصر ارث
 | مثرع يلو فتور با نير اق ناكو اقررالاموي الوراق قلص ى اننا ور انكئررت/ى اكشن
 / اهإ/الاقث بظزأ اردتلي هر اورضا :رروتن بانل و سول هييترإم اف تخ ال ءلاننفو
 .ياقزردابباع كلعوذالقمريقف هور اق نالو ابك اع 2721 ,اعؤرقفاناو بحزكادجا عيبا
 | ةكوبةعالواع لايعمل دايمكماقيةعاداقف وقفا ل وينوم ورا اهاصويبلا
 |. | ةؤقملاواهنصعلاب وشاء افماناامعترتلال اق زكلاومادنع تعّمعا قياعق هدالوا
 | تانضبكةزو لاك دست لافو عب ااعبس: باور رجل اعلم ئئازد اشم اكو
 0-9 ريالا ع جرلب الاب, لوعبس ع انهم يب فلو جرو فهن هزو ديار مذ معد ند

 | هتولئداطم بك,لاوماةولش اياني دمر ودوم لدنلرم/ تادابعلا نم ذاونلا



 للم يايثو بعذلاعبلج لسة راج فلاو ملغ فلا يدزعدالو هاف تزف أ
 هللا مع وم ا ةفه اقنع قو ماسورة نين قفرئ اداب وزن أ

 تناكوالفألاد ى ام ةولز عار جلا ىنترلغولف كعوظاناوا عض صروج)ةنوراقناق ١
 عمنا ىار/لاقو هدر اقاصاعرو غلا قفل ارتفورعمو لام ت افاد قنة

 الام كيطعال دم ماحاناو يرن تلفو ةوسفلا »ب وبولع تري سافل كرس داع ا

 لافت ووضحاهلف مو توماع دو. ادرس اىبةلوراقو ماو دلما علبقف وك |
 الام شراع مد هالك ءاننئاىداقوظعولا مو عيلومءاررأ دلع انطع سومإبل شإااونبل ١١

 *!/لاقو كوراغماففؤر اا يعراةاسإ, ير مورس عطف ارط عمق سو زوق |
 الوراق اقف شالا هيلع ماكلاذ تلعقنام/لافف كارلو اكل يكف تلقاسةلغف ةلأ
 سم اقوةا/لاولاراماد فلس ماح ْنرَعناناو ذالطا نيب تينز ككئالضاشاف انا قنومإب ٠١

 قافازانرب وماي ىدفاورىتءع وز كالاوما 4ع وو قاعد نوراقةئاوةلؤراقمل_|

 ع مالا نابع درا يانا ةرعإب ل اقو دوم بضتإوي لك و اورو غ ىف اقل ضاخ» |
 ذا امو كفراق ئلتنو انو هتتلرخواف ته قل/ سوو رع وزم

 دمائ فل ف يطم مالا تلعج لوقلو (ةلسا كوي ه1: تل/ ا زبومابكاقو هاج ١
 عاام دارو لوراقرولامدعينوم عج ةادراذ لالضا ف كوزطتئ رف اههن ائتلاف ١
 - ناب ىنكافكسولاداشاو ضرالاعءاصع نوم كف جانيو نمش فاول لم !١
 ةشتلب لف يلوا عضم تبا,ى ا يخاف دنزؤ ضرار تنوميلاقف هلوذاق وفرش !١
 ناك»وراق#تلافيو ضال ف مّردو هرادو هاوراق قس خد يزذ شرا! اف ورازوولا "٠
 عىس وباؤلاغتساف مررلمربر |ضرالتزذاف توماعرو بلا, ف الا ةئلناكزعدابكا ١

 تلك, ثاؤتسا/عيلومإب سوا قترتلاىتداف ءلخ ضر/,لافو مراوقى لا ةضت م هلو
 سومان ئرسااوببلشعالةرداو ةّرمو ثاءةساولولالعو نزعوت تل ماف تؤم ١

 ريث ةراشلااو أرويك# تلا فن لاومارع مو يروم اعود تنال اوم( قيل لؤراقزلا ع2



 ؛ || تك ؤعؤلنقا ثلاثلاو 4ولزز عيصو الاد اينزلا بح لوا: اي ةئادلؤر اق كالص سبارك
 ُْ .اينرا بماصايوهلدراقفسكرتعاورل ةنامإهدعاواعتفتالودلة راقت رار
 ةوبرتا عئامو بزكلتفمإب كوباصن عا لون ةلوراقزنإو اهماطإر علال دارت

 | مانااتفيدوبلالف بلقنت ارم اناواعاردجب كايلع ايلا دءاجاذا كدراقيظناف 7 /

 ظ ف اعبرالا/اوي هدونصو الوعر كلها تان بصزن ماذا ايفسرخبلاالو بتفر_< 2ث ضر
 | | كي دوعزودعتشرشاساىنب نم هلي افلا ومافلا دعس عمو وع/ا طش ا مى توم ا

 | ىسوملافالو/ررطاثام دوم اولاقو ارفاغرمر سوم منوم لاف نكرم فلا فلااؤنالو
 : | اهصرتلال/دنركال زد اوبدصلار//ىلالد اغلا فسستل/ لرد اف ويقنو ترب عمان
 ' فيل دفا رم اسماء /ل اق ىزئ اف قنلاغيرم اع وبو ماسر جم مالاق/للالاقو
 كااااسعب نضع سول فقل و افرالا بانعوم نادال اق نوئبال

 | | توهلالضدو دوكزعو ات موعد مد سوت فعلا وطلال توك ننالف ةولطنا
 | | دابا بانعلاةيياعافابو ف 0/لاقيد ار اناولعر فوض ئاف ىررغيل علا 9من ما هونج
 , | ”8ةليبجيناقنل يف لعمووبل بط دم ماكر عرق غلا لامزئ أسسا
 | | تشتاق قزم ليعبم اب ثاغتسا وعز ة/لئلجإ لاقو هتدنلا فاعف سيرف 2
 ةعفرراولر وود قتل اولاق د تذغنال ةدعاو ةزمم/إث اهتم اول الجد كرم
 | كلوز وبإلا وفعال ارتلارعو الل فغتسمتلا و اباتا وزو ًالفانلالاقو ىئطام
 1 درفزع ةاكزياناوهأل ا كر دوج ءاهبامو 8]ءنلالاق اهلر المول: ضوعبلا وضم

 ,ن | كييلفدأم بزر كاكد محررا لاقف ذ ركل اسو عنقمو عررب سير اف فلاةلاهعبس
 || عم بلاردومعاناىبلا لام مى يهاب قانف كللاهكسزغ يلوم تال د اراع
 |١ ةلاويح اقف عضا اف كول ضعضا نم اروضرلال سراف كراميل[ سو هدونج
 | 2لاعرور كوت وتعب از ضوعبلاو قيكوشااذا#اويجيزياس نال لصوعبلا
 | 279 لفالاجو تأزم ص جزيولا نمت /ضوعبلا دوج ه7ةتارم اف ة لعل
 ظ و يوسافددر للاسر يلا كرر ةلعج 0/,هلال اق انرما/سشي|ىرلاهتلاقدر اهلا



 < ر د در 2 -. 7 ظ

 ريئافم او عورتا ل قحاصإو انمى وتو لضوعبلا مريع ساطلسو اقر لو

 وكمال 8/دتناون وافد ور دهب رذاعر وم نوب يقصر امدو تول يح
 ساو دافرعإ/إ ينضتسيرا ومر جرم ف ددونج كال كيل /يلعظلسإؤلا

 تعبولامادنم مرلاتلسرالضوعبلارونجؤمز ال كياوى ال د ئزعضوس/راولا ٠
 ليفووطأأا كر دونشمطويامو هيف, مزلله ف ةرحاو تضوجلتم نايل افلامه
 /ك خدم فلل زق اود فوط وو ضوعبرلا دللسرادؤزف ب العتق دآم
 شارو زيك ةنناكد اول ليعبر ارغ امد ل ئاًئايلعج 1 تايفيو تيراطو مإنا ةليرعل

 تعج الاف ةنغب كذذ اكو ف كرفلو كيصاعبد انلبرم/ل وفي الدوم لاريبتم انا

 هركاذاذ دازمنعلافانيلا ع شرت نناف لاضالا» لوُسلا امو هلايالاكالف تلثلائانبل
 نروماعنرالامول/+لئا جرب صل دو اص وف اها سماخل اذ انمرن و ان ضئاانلهتسلا
 مالغرلوي رافت ازرع نار عؤوض ألم وزولاص ار صفد ةرحاو كبير لعانلسر 7

 تئاهسو انئاجوز نم لرتعن اولاقو مذا ثنا هاف زم موضل ازص/الص بس لوليف
 لاكنالل فت فامالعؤعر ةاررما ةدرلو م كلذ اولعمف/لوناكاذ |اصرلو لعن لماع
 هدائورارولاهفصدالو ااولتقطص ّئش ةناكواراف هإّمَكرْسَرلوءارلونال
 اصر ةئس يرق ناو ©:رتلالاق مو كاست فرد اشو مدالو لف عاومز

 لاوس انلاةلمةيفشيؤن عصر عرالىلارفاشاولاقف يول الو لفن الا لوري
  ةنستعوباراقدلا لو التاقمل انيطعالو مانلتقزمان ل ارك از تنإ فاك اكلاص
 ءاماوبلطو فانتا بون وبلال لذ فر امل اكو ءاف ىلا اوجاتهافزللا لوسيل اف
 اولاقف ءاداهرم عمو وبس انا لاصق الدق دنا 4/ق/ لاقدر ماتا جيف
 /اب روث عومن تفو تالورابج بشئ ةنلاذ 2 ويس اذ باوصوعاؤصاعيب
 رتلاة رؤي بهل تنافي بعيا ف الولازتف امرلو كاررقم قو الكاش نم تندوف
 راهن نف بس ناكورثلا شد ةقانت إلك سدر العر بيلا نباديعملافد يي ظدو
 رمل بنر مد ىدك نقص بسد نانو لاك شد جونا اني با اكؤر فلك شل دور امو



 أ ١ نسي ا لوردلا شدو هل اعنف بامر زل ل لدا ىنب نماوعلا ةوابع بس او
 | ١ ماع ف فقالا يار طتوا وسد دقن طري
 . - مطوخو دولاب /كأد ةمالعو بازعلام نؤمن ئلن مارا ئاوهتمل افا لَسب
 !!| لتقنالاقنالعلاوزصاوإر ايف دوسلا لالا درفصائاثلا ارض ال الا نيلز
 - زؤاو لئباجج» ائئاعبرال مول لو ناكو مويلاو ةرار ىلا ةررمْفم قاتلا [ن لس اللا عياض
 ١ ليه سرقاننا جرحا ىزكاءتلاودنلل اهيجاؤناف هم مر يلع جاو :لز راب روس
 اناا هال ءافاعولتق ض حور دلل 4ر والري مقاعد ااءداق داكد اصراعرب
 ا ابرج ار لاعاد اق هناك لل بانعل ونعم افرافللا رمق باول اوه او [شلع
 نس ْوَقع اع ناع/ مورق نم بالعلاض ويسمع لقوم لاو لتقلا مر
 “| لتقل اعلا ءئاثلا ماضفا ناك رديمح انيق لاف لاؤملجالمقغا م بال
 1| كوقادم/ةقلاننفلا ببس ةيراصتق اناناء/ليف ضر دبيك لتقل كرو اوفا
 اب | عضرانرنإؤ مر قبناراج الرخا هباوج ةرطصاو مات اف مولد قالا علمنا
 دل وءريبضو مث نناو م/ ايل ئلا هل اكامو اهتإّوذ وداع ضرع ب ازعل
 ا | فاحاٌنلاةلوف ةعوتفم بازعلا باوب ناك اص تو عود يي طاعلل مل مسرا الم

 .. "ًرسراامو ه/تلالاقاكةعوتفم ةقرتاباوبا ناك حشو نق موي بالع مايلع
 ' | انائئاراول هناك ضف ذاعبرالامويداع نواس كلوصا سر ّيلاو نيطاعلل :مدألا
 / | دف عاف الاف تيا ف مشل رزق خب انكلا اليل اوديو درس اهتدخ ا
 ١ ىباهايراٌلالاقو كول ارو ن ومازو لرالا صول ئدعام ناكوكْنِحََس م

 ١ | وبادلاد كيلعيو (ئاينرئاو كيلارمالا ولاقف د ان/ئفاذتدرااهفصو لال مح
 ا | ىفتخراونبالاقو بغم او قل ور مهما و بهرت عجيل ارم اذ كلكلم فار
 لشر فلام زمرخا يلقب تكةلاصتلاغل نمر انخاو هير ليب هبال[ طتنسء لفل
 ب | عتسرفزتاف وبا ءانبا دمر (نالاورال و دييط ا ضر اورج فو دريد شع وهال
 ضفوم ظ ظ 1 .امدذزج اج /يداوس عودا [نا[يفاورج/اهؤانب تاق دش كمة ليلو بحذ مشل



1 
 ا

 ربعلاو كسل در[ نا كالاؤصوبلاوفلا2ائننلا نزمغاسرز/ئ اونو توقارلاو

 اورو( وغسأم دوه اقدر ردو بست قلل اصو تادرئاو اولا كلعو

 فيج ظ ا

 ذدلاوطأعو شيباروثرو ء/ 2 :ئووإب رماه [رراوببو بصز نم [عوْ مم نم

 عاد افيدلا هته ؤيخاوداتيواولسر اان مار اكتلا ل اال ديب
 "س0 الط بهز و :ةَفاذخإةاوعالاو كول نراك ديدن رص يق ألا
 اطررفثو يملا ذخاف قبصوسعي يرد قم1/[ امل او بزل ماير |

 عرف هةزخاف خاب كالطاامااولاقف ىقمازع ادزخ م ةسلالاقرنم للذاوزخاي
 اغاباتعاف كلاماو كءابعبملاقئاز عجز جلاب اخد تناىرلل ةف ءايتللاءرعو خرملا
 دالس هالو ءامتل نم /ةل بج اقكءذلإ هاف اعرب ءاهتل ياللا درساف هييئيغتسملا |

 اهيل نا لو ّض اعيجاوناَف لارج ع لص هدورج عملا با كل صو
 ٠ 7 ياك دوبي 05 06 /ىضل هارد سمر انلعركو هاش الاقال,رز ولو كيل ورتف او فَ

 «رلعازايساططسر اان ا هترروم يلا اهيرالا م ولدودوت كله /علاثااو ارامل ع مسا

 اضطيكلا ميا اولاقو مٌرئادذاومةراوصع دوس مق هنا تصف د تالا اك ظ

 د3لاقابانعايلعلناف اقداص تنل لاو كرير وم فانالد كلؤقولا ةفتلنالو

 هادو كما الرا ضد ةع مرعي نلينستلنطلثا عيل رم بضع نربي

 | ولسراف لا ةئساوراتخافو قس سال رمى الاجر سن وزكلو ةنوتنالازااولاقف

 دوو كل كارز, كلا اعنا اانرّيبوانيلاالاقد الج, مده سافل ماولاف م ىلا ١

 كا, لااهرخ/لاقف طرز اوصاعم انئتجاعرزُت اوانثوعد بجساقم زمانك وو
 كلاذاالاقو نسر تكو هْناَفَصافلاتلاعف كلذ كاك طع اانوص عمض رؤس وبرج كاللسا
 مدلالالةءافلل ماهي يقبت كذ كيطع اًروص عمهيؤهطف عيري لع ةويط الرز
 لجالالورواءاف بيرل ئام/قامهتلالاقداعرد تناعدالاولاقك لبق مائادخأو

 و

 . .ءاروسو /موءاضيبتب اعتب ج ابق نك ل اع عيد الاد فاؤربسا
 ىقييالادامر نرخ ليف( اوصومرادوتلا تسلق لاقط يشل نات خ ا اوص عجم.



 ٠ 5لاق عد قلخ اقر صمت يرد كر كلم قل تيلما ايلوالوابلاوالارخاراعلا نم | :

| 
 واو أد نيك لارعلاو نيالا علم لوو امتد وتتوعد وضارالا كازو كم انم لاجل علقت فلا موي ف صخب مقعلا/لاقي ار ىلفتلا شدالا تك انا 3 اهادبنم ب

١| 
 موتى لارتاوزدم نم نجر سر /ل ولا فرط انت تنإماف جيرلاهرصاع يوم دلمض آلا عب

 انيلااولاقو احصل راقي فتدلا لاق ياه رلا اول اقدرويؤئسارقبلاقملىرللاقداع | .٠
 فاطم دير اعازاولاق ةباععتلى اخ امايخلا سال سريا غتارم اذ كاع | .

 ظوصقعر ةلاعبيرم عز جتا دايم يلا ب ازرع ايف حرب متل اموع لب لاق, اى دوه

1 
 متي اف اهضر ا وضيداوحاصكرل ةيزتث ف رلرتوز ديب منهما انف لبا

 عيت مرق كرلا تربو ةيرعر و اطيط اءاجشلا نط بازعلا تن د الاح اماني | ,,
 ةدواخنحيراجج مطاط ان ضراللعانيرصوراومرلال داع مزق تعطر د زووم رال تاع ل لاتاوزحو المر نر ان ةنوداقلاو ءيوطس اوترل لش اناعجءاورافاتعتا و | ”
 ةكويكيفلان مدإماف ييسر اي غل ل اسرار كو امونانسر انا ا'تلوتلاسرالاٌفيقغنم داراف ديم اللد ازدلإو لاسر كآن صرصاجيلمالعا ناس انا لوف عصر طفل هل قار ةناكو طخ مهياوترظخو ديرما عيجبوم مددوصد صقل فياطل ف | |

 . | ةبوقعلا 2ابدارم راو يلا 2اس اههثاضردبنم نلبصو لا ارت ال سراىزلاوب
 1 لس ناار نهمو عروق تبلا قائلا وزن بشان و عتلؤيرتسما [رؤاف دم كلي داما»

 ..انلاؤ كليو تيب ةيب) 2اس ليفاورز تايازلاو عوق تان تافاو كس 4الا
 راف ةلوق ويفعل نانو يرصد كر اوللطاف هيو وفل اذا :ءوصعلا ع داما
 , | فصافلا علااو فصاع حر ارتءاجاباومزتو 6:/لوث فص ىلا ثلثلاو ميقعلا كرأأ مريع
 ثاريقو هش ةررزبلا هو دولا بنَ ارث اذهد كنا م افصاق مايل سر فلو
 اهكناقلخودتولا نم برر بونج اف ايفلا لاهشلاو بونت ا عار عوز خ جاسر
 لاق يلا ةواكيتدااغتمشسادارإاهلاقرث ع لصث لال و رع ضر ىلع ىذراكا ارم باعلا
 ةعاطلال هالالماعو ءارعالا لز مو ذايل د الازعل عج/اقلخ ل ولغ اننا فنجال

 تليه” /
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 نب ةلابيابشل يرو الت ببهفا العميم اصر اليلاو ةيكوئببس ١
 كافسولكرتلصوك تعذب / كهلان عوراع ل فدل قم

0 
0 ٠ 

 هلو لاييعانبادوقهييخلاتلعجو ككتاخ/لاقف ادن «ىاف ضب |فبتف رنا ءلبتق
 دى هلو قاوكب الار كو اعصهج او بردا تاو باطل تن اف خانج البرت

 هاوس اوزلاذا ىو الل ماذا 12 /ى خس نان نورتو قلل
 هه

 العش اكاًعلااورافافرل اعاوبالاق انرلف فسوي يدج ا الاق ةيع دو بوني

 عام كرالالا امض ادتج اعبكرلى اإل تاواوبباو ئوشأ ةرش ف عت كل علب يلا
 ناد ىلا اف ماع دوس ف وقر 9 كلضفب ملى الل غلب اببقلاميسمالغ تح
 ايضلاب بازشالا/ولئناورصن للاكئ ئ1و قيل مرار ةراضاح قدر و ىلفف ابياغ

 2طن ىركررم هاعسسفيطل نكد وبزتا داع مو ككلهاوابضنإب كن ترا قالا |
 ماباءاجتلا م ةىاروال يد راجالاهردر (ئالاو ئاروالا ء زد 2ارئ/, نون كلوب و

 بر اردامشلاه باصتلا ع ردو جارت اهوفليرو جار ار انث دوي جارنا عزا
 لاري واف ماسلا لجلا عيل ةرقي يلع ورصد /ةرزكتفا هاا ١ . , . 5 « عير تانغ + م ٍ رمت ميددااع ةدب عير بتزتيفلويالااذا كرت ءارت/الاوزدزراذا لبو ١

 ديما زوكوعزلا لول ئسلاق د كام وبار سى وردنا فقال ورم تلا تدر صقل
 مدليلخم حرر الخد هيف تاروطسلاقرئاءاوراردلز فيلر رولا: اضم /يرولصلاقف

 ءايننالاعوموبهص ممل ب ارالاقردكلا ل ابرجادت ءاطعاو تع اح ىمقرشم كلم لع
 رجاهروكرصم كلم اعل خت م/هصإبا لولا ركلة ولو اش هئ بل ا دز جو ءايلوالاو
 قاع اما 67و جت ارم ةاهتاو كللارجوك يزل ولر تلا لو تلفت اأو

 دواس امد ذو ف يلعاولظف عروق ةهنئ ا دربك قوي عفوي ةوفالخد كلاثلاوإخ
 كوس ول عاولخر اناف 6روت طاف سولو صنوف نيم ا(نبا خر علا اوائل اى
 الإ ء اش صم اولغد/لاقوترؤت نبالاد جوك زكممو كفعز خر سائلا نائل

 ةنيرطالخرو ف7 طلاس وكرعمو ةوريلو جلخ سدارّيلاو شعل اياعيبوبا هتان".



 | تكروومنتاوؤفاربوو ل موتصسصرخد عب تاو بلع فردا د لف اهو
 / لم هادا نان ضف ورصم كاماع مز يصب الخد ل الام قع (ة,0/لوسررتلاقرضقل
 لوف السبع هدب سائر ىلا به اذ بال اقور ضمور ضعت امالهسو /درسر ملدا
 ا | قصاب داكوراتع تزن او اغ سانا ياه زانخ ام ظدنع ايسر 6 الين
 'ا | ةرايؤفراواقدرنص/ معا, انكاؤر ظن اررادز قدك م احر اتللع متن ل طلاس
 ظ دلال مرا تعلو لصو افرع وتر تؤيعبلا عضو ع ونت يفق عضد
 0 بلع وهران ةودررصتا قفتالو مم ا سسبرزنام كللدعا ماوه ///لاقف اع غزلان
 ا | كضوزازمايع/بالاولاقل الو لاماطاز نا ://ء | فاو الف ئررنفل اوضة جلاوعا ع سيلع
 . اضياوعإ/بهذد للاى ءاساوعتزت كلاش ثا ًاااول انف, خخ اك حش / لاق
 9 باوك حراخرم ةراهس ل حبال ما يلع رعاقتتلا زر كلالزعأل اساواغرااهف
 ا, | ةيسسإخةرداساللا ةالمإب كفرلورو يترابلايزموا موقفا مارعتم
 ظ الجواب ل رسياف ك ياعيد اليو زوو ةراس انامل اهئ ىلترو كرب
 1 لابو ظلك دعاس لملعيو ريدا يل باف لو الياف نان
  ةعبس# كال بيافاثلا دع ددعب هت تلادإو باين اه راع اف ايناث(ريلادهتلسمب مال
 /ظفصابال اقف ننام لت عا لاو[ شلرزتعاو مو ةيعرااعر و ذقيقع دول باند ئارفعا
 ] عمقاشا ةزيلعجاهوياراقف ملل وز فؤير فرم دارو معا الغ ةيرم انه
 / | ةارفولالماوبتجرم نر هبي ضنا هترشس مكيف افرل عرار ايا ل ني[ ةكرالما
 ١ ينل[ فريلخلا نيكة ااا تنال فراس ها نلئ اذعا عتق فهنا صرر اذ
 | ٌفرعللدكرلاذافليلجلاار يدم ل! بقري كاررعوتلارءااو اليبس يارجل قعتعنم
 الرماد فلم انس وسارت يللا فهو يبو اهيتتادوك فلكر ياخ ج اليس
 ,/| ٌئابنالهلبصاو شارع أ اكن ئاب دشإ نايا تظنون بانا ارشلاب
 / | اصاؤاةراستلاقف ءاس مارح درج الئ ادللا قلق ّصقلا اعجب سار و
 / | "هلال ءافواخالى تغتال اقو ترززعادرل[نبعوكو اجا كغ اذا مصار اددم

 1 ىايل
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باي عد ياذ ماده إدا جرم هاك نال الاف كيو ىيب
 انباودنيبامت 

 نع بايلاعضرولدذع بود اولافاماولافو در ونفد اانا جنع توات عز ةثياع

 سائل/راسو هوفئانلا كرو شاور ورقيتفضةئياعراوع/ى/رووندعتب ادور

 ئنالاس/ كاكاو باو رم كلف كمن تساهيل اكد /اولاقو
 ولا

 وابا كتل فعن انواع دك عبي لوقبر ثياع ةزامط ةرع ويلا
 "فر ظفش فخ ب ايلا يه /رازرع تغفر يع را اتمنه شلا ناك ناوو نوواللاو

 ظفاعو ليلك اسف انث فنب كائجوز ةظفحررلأو كارع بأ عر لو دنيعب
 قاساتعب د انث رت عياغرو اغير هجتيق اسافر لاو لييعلا تلاع

 اشالاوم/غاطتا قانا اثعل مورنا كرم تا انج سو خطو غلو نكد كلم
 دلبراو تيسئاسا ل إم او خابطنالبقو اكسر ةلإر كاع اعطي فرعي

 ةسيرجناو فمك ف فيا ودمإر تشو جت مايعو|ننجت تر الزب

 ٍهسوررف يجر جالالاف لاو لربما, وةياوري طرا ذانؤتربتعل
 /ؤر الزب كلو اي ماريو انس ايطناورماد /, رن قاّسلاىارزاماعلا نفع: ل اقو

 كلا لايقاشلالاقفمفن اة رالاق اهنمرعار زيتا ويكهتاورفإلا يؤ رر اعترخا

 ك/ئازالالافو هيارث كلم ا[يفساد ]ماعَرَتا و انيع امض صع (ئاو بهز نم وساط

 ياما عس اى جاصايراقو در فسوي عت انْ ذعيطتإ/ بعين تويم
 لاقو غابطلا كومو اعمس اياث ا[ سويطل ل ئارف هبلصيف فلا اَماَؤ إرم

 ككلامالا يضف لوف هللذو هتنلئضتو تنكيزامو فسوللاقد طخ إد ملقا

 ح ابطا وبعذد كلظادءاوعاداج ىتييألاهدامزتا دوم كليف ررألا»يتطَسَسيف
 ىف ناخ ملاح فيل عطّقلو بلهل ال( ئارم ارو ةراخ ورم ناو ذر شالا عوبلصو

 ءجزحاو سيلهي كلما لورد ايمي لور جتلاقاشلا كلم وزر ا
 فوبر/لاففمارالاو برسل /يسال/دببطزوزئرلا بائيلع علخو رج اورم
 راروم ا يونس او لسرال تلؤن كفر ررزع كلتا لاق زو كير زع كركذ اصدر نع



 1 بوجابلقز كح: نساونياهتزلافا فدوإبراقد / ةيئرامودعةلئالما ةرعابتو
 / ير نشعر سو نر قفار ارب كابا مد يردن هكوض اديس كاك نمو تر لاقت
 العرج ليلا رحاوترلا#ا/ فلل لاق ير دافف بجيت هلم نمو كر اقفال

 | لزوكو تتبرع يعإبا كلج درا فسوي ب كزعوم ثقتساغعرنم بار ةزرجناثا فال"
 7 نكؤوت/باريباورم نكمل ا يعجن كرجو الق كيلامالاقة جاع كلل هاا ق لاش اانلاف

 ظ تنسخ وم[ :نلث نجلا كركر ملا اق كلر اصلا رمدتلا شراك جلاق نللو لارقلا

 ٌكهريركئالالاقواموي بعير /ىابوامج اس فسورُكيابرأ تناعتسا تيد ةيارل انه
 | | لافو/لئاوو اج عنواتو ىطراف بوني كراون ركو كار ليعمس د مقالا
 اوف نينتوبو جس و نكس انإ ىتياح نكاد كلع ةنوفع ف سوي( وفي ةكاطلا انا
 .| نكس يلو راديوبم مع دلاع سلفة دخاو ارب لانه رجلا قإ ف سوي
 ةوخاداجو ايزو نا ددجوه روبل هور ا فصول عاولخد فسر ةوخا لالا ف نارونأ
 اكدوا ى دال دارهم ساوند اه في ةوعاان ا تضقو زيا مفتشي عوف فو
 ىلضكااهرصم داؤلئ وذا منا للا بج اب لاقف مزعل هت فيلك د يلا لا ضا وا جلاد
 فينو ةوفاةاواملعلا ضع اقوز و اهتلادومعلا)'«ي./ل اف ةياجاتصةيااونا هلال
 انلوؤمو عجل ناو اد انزل زواؤ اجو مرلاعي ور متع اضباولعج لاق رهن [ًنعاو فديرم راو بالاس ليج اتكل ال اذا ةّربمو تلم و فسوي اذاج
 . ديلرورساوجرتعزضلاو لابالا شان وتلا اؤاجو را بكرل كال ار افلمادأك فسوينال وس دبا ءااناياإ طواووخماريب/ىااوعترافسوي ما/لاق ليحل مام
 1 الاد ىدوبرداصماولخد ماو عرق نم تيماترئا و اعخر هلاك ع فسوي ال دياشرك
 /, |  هرإيوواوشرفورئايلغو مالخ [ سبلاو بايثا ع اولا نئازخدم زوار 2 دود وقت
 ]1| تيمور فسولر دف رساوبفلدسايلاو كلم باب اونو رع جانا
 ١ !ذرائارتو ميفرعتلعاولخرف نوفل وتبديم اع افوفصررب برضو صرخ م اقف ةللملا
  دتوفاوابفاوداكفسوب الف سوياو فعن ما فيك ف سور وعزت ليداقا اله قو
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 غور ولق زنا فس ويء اهي فسوياوت عمق حمر دول حا ءافجلا موش نيفاجاونأك
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 هب انافعوركوباملامالا خخ تلاراق ةراؤ باو سؤ ملاك لج اجلا طم ئف بقت اقتذلا
 ةفلاب بصري بضغلا ىإ[ل الاء ايس عبس به زروءايشاورس و[ ءافجانرولا
 فإ'بإتاو ووصنإ بهزبو عزام ئ[كلائااو ةقفاوط اب بعدو فلان اب ىائىالاو
 و ضخبلائ إ(ساشلاو ةلصولاب بهئيو ةّوْدلا إس اعاد نؤلاب هزي ددعبلاب
 مصرع مويدلا ىاثلالوفلاو ضال بعبد انجاح اصوعج فإن ع انلاوةةوللا بزي
 هوبي م كلف انك فصل اع فسوي نيكم د الؤافسوب أ ل ةفص/ لعاوناكم زنا
 اةلاكفسول ةوماتاو مدرع كيف مري فر هدعو عيل علت لا راكع فسؤي نإ تلال وسلا
 'نشرالوهشم هلاكفسوي بلقاء يد ةراشالاو هوئرهلهل كيل تنور نع ارتاوعلف
 اهو الق زو هون علل ززلف ايتن نوع ةيلاغ تناكد نوعا بولقد مزز عنف

 رعي لف فضلا د وزتمز والا بلقو ةيؤريع ص هزدر عش اف ضر نيك لوعشم / داو م 2 0 يع , روزي نانرشا ودا
 كلاعب فسويدلالعلإل كوملاو زهاب تاي موو هاظلئالداوااهرعب اكول
 طرز اواع وقمر لوكيل نع اقل مولا ةراماق مرلاعروف مزةعاشباولعج/لافو هور مل
 ًايومؤملابلق هاهالاذع اضباعترتلا ةكد للك دوف سوي كر حكرا ةررصفاىا
 سيئ ويم/ واع نيمإب هبالخ د ولإلاو ىو طا دوري م جة دجب الوصول ٌءلوفلإل
 ىلع دوالاكو هيد نير اوماقف فسول طعاولو هبيمإر هرب اباولا اف فرددو ةوخا امض

ش ءاكب اهرو بومعب هاراراث نيمإب نباداخا ىار اهو باج كر لرشلا ١
 قبر هلام اي

 وروعشرو لكبار بجا/ مانع لاح اياف مال يلع بول مريب إ لام فيلهيطمال انيالإل
 لربما. نبا مدعو اهيجاوم ب تما طرد كرصتناو نزولا د ؛اابلا و هاولاُ» 1

 للص اك ذؤ دلاكوليئكءاقب اهب ب انللا يتق زنا ر اقلام م كل بقد هزخاف ديبا بانل 3
 0 هلا »ث 2 0 و 3

 ب اوكا شرم اد دعم: ليغ ءاوطو بالا دارَمَك فسوي نزح هرم ما بوهعل باصاام ظ

 ةرعاو طاع او ب الدامر لكن رمد فسويم اف اين ئافرياوملا اار ار طملاماو



 1 لاا ماو نم با ىف فس هما 6انايضو نما نوبت ساو

 ظ فسوي لفوق نولعوليف ب بزلاكاق رم نم غال ةناكو لاقف ىقلاذمتى لي لاقف فس وي
 كلو ئاف يلف. عىعمتو فسور نمانر (ا ايمانا كلب قضي فمإل ظ

 ١ كيفان ئئافسول ةفاعدابيلاكابمإ دبا. فيطلاكاي ايلف اقناعتف كوخ/اثاقل
 ظ 2 كاهل و يئاذا ىاعلا كر ديلعن علخاف كيران 6 لاداقف يي جماناكسدومو

 سيور صمم و بواخر ساخلاو عشت لومضلا اولا ىدابعئعب هنزل هوتي بو اذ
 0 وانو وفراق 6نوق مل فساواد بو
 ايورانز اناقه فق نم فلا ءلامعمو مل فسول لقسم ري اا
 لاهم وي داكن ايقلا ايام دزورآرلاءللم,ةزهل كلب سوي سافل طن اق سار اياوات

 ا ةزتووقدي الاكواب معلا امردلاخلا جت نعل ئال لوبايلا ىر/ عجم انهت ئلاخ و

 الاكسيل لصو ةباشيو نينو يباربا إب ةقراف كح فسوي ك اكو را تن لامرعب نم فسلول

 تعجب اهن/عمينرغتام بدع نال وني ©هئلادثاكردوباديلاى وأتت ةراشالا ةلس/
 مول اربعلاكز/ماواف بلاط ى كوبا نم عَ نعت م يولوسرو هادا فسول#
 كاطارخزجب اف ىوبلا دعو فتأ ىرند وقر و اريج اراد عجااينرلارار نم ِكعتازا
 "لهيب راكد لؤعذا تبا لاقرالوع نم ف فصبر لاقفةئكسانامز بوفهل ىاناملق

 اديب ماو وأم يبا ار فور ق تعامد ديا ترا لوهلرهقلا موي ناكاذ كذا كلج امر :

 ١ رمت دلاداقوينلامورصم م/ سوهو ككاو ليم ةاصع عب كئيورر تقع كاف
 | يف نادرو طا اهاهلا ف لش ار لصا نس ل فغ ةياخإع يدل الخدو

 ف ةرطالخدو عا نوع دوم بارمايالارمامولدرا/و دوعو عم ب[ ناكر عرئال
 ميس سوو سلا
 ١ لاقلت وتنرلالاع ضررا سم /ويج ل ساىخب نس مف عبو يروم قرت نعت
 عال دييدملا هم لوك تركها هولا اطال يدوم داو لال اقو تلوليقلا دقو وعرف
 لاقوروياناك ركرصبلا وحلا لاقو:اوليقلا ضو يادرآ/ ارقد ةلفغلاهتقو ره لغدو
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 .” ءايشا مؤ الاو ثأر ىنب نما عرد/ دا التقيل ارواب رغم الي دارت 6

 الفت ننىرل الاقو فاؤن نفر وطبتلا وف اغافل كالا ب نسوب كلك اتسال كوع
 0 از 11

 نيب وعل هكا لافغالوعد لاوهرعاو عي اي اغا بذل شن درو نانأ وف عي ْ
 وقو مي رسابعدلالاقزدأ دم هويلالتافتد كبل لتقول سا ةلتاق تح

 ف ف سالإ هيض غلارابمعوعاناف ماد ومل ل ئ| سار مزف ئوعزفلاإش طبي داري ٠
 لام قتهايبزناسومإ لاق فوكفلادلاذاو هداا نرلو هداراو هإ اق انوللانا ظ

 روماف كزيرخاو بوكر طلال ئاسالال اقام ىلرملاعمداايلذ لاما / انا
 اك نوم ناريدةلاشالاو ل هاج يلدص دديح قاع ورع دانا حسو مو توملتقب '

 مزال ن ثا كز/ميو/ ماعلا بول قاف مام ع يومو اعل نانو ال/سالاو اك
 ريفلادوبةلمولطتالورلخر عباتلاو دول ار ظنبالو كا عاعلا دبع علم اعي
 'اعؤإبذرىار اناكولستورة/لذو زي, ىعلإ | قرت اوسرتلا تدرس قلا/روت
 الكم كطيو منذو خفلا فير ا ىاضزو ى اراهتدللانال اقرب اهكرفاو ةّيبرعلا
 دتلالوساإب مردب ميديا امير اقو عحرو عمره اعن عاب يلبقتلا ل موكرضف
 ًاعلانصؤلغدإملالا /و لافت الياف ليل خر انر/قيرعو قتانلا كمال
 قرصرفل لا, ل جرف هيبواع لم عينا ع فاينانبزلا اغا ناثلام اعل زوز خواس
 © وق لئلاارذر لالا وزنا ئبس دز قلا يل هترتلا ذر اسال لها اقو [ ةرارلوسل
 ثلاثلاو اراورتيرشا تيار نا 6ءلوف فسولإبأ/,قاثلاو ليزا ى اما للا
 اضرب ورضا كرانلاهبزو طم ذر عيان اوك عا كا 6و اناايلل
 سراننذاو فايع ع سبراي امهن تإقب سلا ىناكتنوف نارثإإ فيس ساقلاو
 البول «نوفولمش وسرير عبانلاو !نلاةريدلاو هشبل اهئ يملا 1
 لم فلورا ظفكيالاراراق داك لانا كتل نامي ةراشسالا وعل[ فرت ال ورمثلا
 مع ضير موكب ارداق اكل جيترصزعللاه/اومايبل ةمزتاو عقلا هيا اكلاف



 قماعيل بباب فسولزع د بالذل نافل ليلءيبإ نم قف كو ءار ار افإ نر عانهصم كك
 | اأسو بونزئاو ىاعطانرم هدابعمعجل نإ داق اناكد زو ©:تلاوضّرعماو ءأرثلالا

 ١' وعلاه للتو نبانالاو ةدونلا مدل بونزتاو كاملا م عنتو خد اطينل مورلكتتلا
 اه طا الور اعم قاد ءاشالاو ع وفعال مران اانوط اعل مايل ذغلاو
 1 اوياام قمل دالواو مارس لطي للافورفمنتاو فلا دنلوب لم رؤضر نرماوسيلا
 ١ | ديجال/زللبنألاومشلا زان ء/صماولخدالاقو دمالاب فسو/ عد بفن موسم
 "|  لاقودالإ هترر دي فن وعى ايي ئالاولاوهالادياعب بع رئتلاديدرموما

 فلا مايا يجسلاو ديرك وفم يمول ل ورد ل يقو هيينساملساقوظفور
 هدرا شاومرفدوزجم ا تجطاءاور وسار ف غعرطتا/اورر رف مهادزااسو
 | وابا وس وتو زل 0و! فصو نك غ دفعا عا بر قفوولع
 قاتلا 2كم يفادعا ةفاذع/اع فيشلا ع ضوب للالو/ هم املا, ةلؤافتن كويس

 ةرتعلاو ٍة نعل لوا صا (لاقفاززمو اوم هدولئسوتو ٍشيكلبفاو بابل ذتكيع

 هيلع قبلا يفارق نالاف كو قعف/ى دولوم مو قوقاقتساو قوقيلذا ليسا قنا
 انشسزعتنأ رك تنارإب لاقد شرق ءاسؤر نم اكو رع هبل ليس( اةفالع اذ كاوزلالك
 لقاويييومام,لداقو ماهر واسال و روت دف يسئ وع دلاو مكر
 "' | وهبتيو اعيممزقنعاف ءاقلطلةنافاوصن ى/تبازخيل م ويل/ منع هبيزتتال ساو
 ] /5اورنما نم اناعج كلارا ع اشو مرلابي مماتف عدالف واذ بيس روما

 "| ههتااوومؤلفلل ىنؤناذااونما بنل اياب هت شلاراق يدب دير ءااتيدجل ناب
 كقالدج هازرك كتادانملا ضر كلام نرش ا هدرو عببلاادر زور ك///ءولاوكساف
 هتلالورإر كلذ فيكاولاق 2و زلصو مور هلم لاق ئه ويورع أش لاو لل ملاق
 قنة بس/اماعلا تجعل لاقن دج ماس روكي ون رت موبلعو اناا ةالراق
 | فيلو انلاو مالت اريلع دوه عم دامب ذ اءئبلا موق ء ايل الاو (هئالا نمةعبسترم

 0 درو اهمو ونعم ساغلاعويقلاو نايلسوبارلاو او دصو سوم تاانلاداقلو



 قبو باكل صحو دو/ع اكل قراها رافد بلاطرو عباس ع باتو تباع وليرزع
 هل ددلساو يما له مدا قتلا ئلغ اق نول سونلا نع ط«ؤ ل كوب | ك2 ليلرب

 هدلاوك مر عاقفاويالزعاسإي و وم/ م وريلعب اندرو[ او جبل
 ب ومالعارهلف دش الاو ءاهسل راق لاقلخ أف مر مد /نرّصق ول ب يجي الاي
 ا ىو سساعنئابلغف ادام نانو سنفولا نات ادونك تدان رطل ل لير اك

 0 ائيولو اضاف بالا بناو كاعلض/ نس اعلص عزان كلب ج عنز ااذر ناظفقيلاو ]

 هدة اعود وضو موو هولية إظو ردو ل متع الم ]لو ؤعازم نا طلو كا ١
 اد اسم ومدابلقؤ تعضو ةزومورتعو ىسو نسي و يو عضو ازرو 1
 هك هلا سلا لرالاو د .اوهتدلإؤ هرم عوع/ملم دا اص شرالاو تاومتلإ م عدس |

 مد مداظفيا بهز هم يدلعً[سلماور تمل جانب /عونو سيال لع م لدانيعبس
 مامدالاؤف كلجا للا ئقلخاوهان| تلافف عا ضو ننام مو مدا[يدانث يلع ضاع
 1 لَ !باهيزبةداعلا رن ذل ايلا بعذو مر مد//اقف بتنا تنالب تلاقف ويتبلا ظ

 ةالئلاالاوهرلاوم 2كم او نور عدل داإب دان مف هيدي نادل او ايلا فاياف
 رما# [قابطادرافناروماو ذو اهدويمزدو هونت دار تع تاق اغتترم كرو ا

 |يؤزومفنبفرعاقترتلاى ثا وع ىوطة أ مٌئاوعفكيلل ا, ةراوهتلاز ايام

 فاماو كيبع م باكق لذلاو كادر ه]رببلاو 1, يلئعلاد اناا ةتهئ /اقق مؤمنا
 وو داس اعودااؤحزورمو عيب مدا تموز نا قاوم فاق قال إما
 اًوه ثيلطف م, مداولااؤداوماسو توهايلاو ءولؤئلاراثن :رئارل او دن يغار للبرو

 لسإوبلالاقفا تدل لاقؤصاوع م ادّشن ماابصز [رطع/ئنن نا ىرلامد/لاقشرو لزم”
 قلاعذز م سكوس دارو ءادص ل اقفو عائل ىبللاقفالدلاقف أمم[ صامل
 ادام فعيجو يم م ومداد لاق تلا يزين تاهو وار يسنيكفسل
 اهراضبوب دان قالو كان( لما قيلعاويادو هينا ىهلع كم ةعتكواعاوأ كنك ةمالدلاقو
 ةزوجؤرتفابراصاخواررعوسورسم كلر اصف سوي اوبر مدار اف ساو 200



 . | تناكداهرمايشاءاوبمريع اف ميب]فابلق مداد رظشعد ف سول ريك ذعمدريع
 مويقلا لإ تنماورئم يربو ندرالاع ترو زثد تئرعش /ويلا لذى ا يولادبخل
 :ليلوقوم ةزرجع صو لامالو ارو ئئلملىرلانلاقو يان اج افبهنئرباةليلق جاو
 ظ ياا انلد وليل عربح عض افالاوريلا ىتلصونافرقشكو فسوي بكى فيلتباد رف
 ظ كرر كرت | واج الزول اانرَيصو انرلاةلاقو تجانو |اوصالئلل|نعمخ لاا
 هرالف|سالفو ارئاجتْفو ناعرو قلئلمإب لاق و 2تثلم رب اعاذ يم لخاو [ناإإ
 ' الاول اينرصواعانددان نم تو هاذ اجلز تدحاز مص م إال ا غرم املي شسوي

 لافو ما سو تود اكول, ترب ديبجل ل عج ن نم لاو يع اداب كول 'لكج لم

 , | ةلااناروقافلاو كم او هشفلاو صزتاو كللاورم كار كئارتلا لا انا تلاق ننام

 اناغلن كلهل فيول اقف كيباردزم ارأكتليألا تمامو كوع معطل نموا عش
 اقف هون اغا تاق كنز فاناو كلا ياو كايا لوف تسطيب دبل قف

 بل اخدلز/ كلر اوزو تو قفؤمدادزيب الاكاكت لاقف ألا كقشك فيكما فسوي
 ١ الالومنكرايدنلا به لوويك كلام هردال لا/وفيش هل اكلم هين ا رك عضوازا
 لومي كيربو كروز ريا دالوقيف هدعالاءببهذ كوميك كتئاسسد عايض اريا
 م السنالتياو للك لوين ثلبكئرعم في لاقي انبالاو تاب رباب
 | هاش زكر ايلاقالن اب ليرزرام ما فسوي [رللاقف هصْفلاى انعم عل أو
 الإ جرف فوارق لثر كش اود اف دبه لايف سولررقتكل اصول 2 لال او لايباوسرا

 ذل م الدشاو فنل بططو لماخبان فنان انإ مع اف تدل ام [ّكلبياغ ايلديتام

 0/0 ليج اقو باش الو لامالو لام نيلز/سيليالبجإب ىويلاقف اعلا ك ثنو
 لاو أبابشيللا [صوخب ذو لوبد لالصواف وَما لامارل يكلولالا طوير اقت

 قزيلاو ةّروطاو رولات لاق ةدسدع عدرا تنبئ اتناك ام ورضا كراس قع ظ

 قروب عير افوسعم اوساعلاو اقشاع ئوتعل ريم م د فسوي بلت ث ئشعلاو
 ' 0060و دوي داو اغا مالو ةهشايزواغبل عم ةولكلاداراف ل زشولا

 خا
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 سبوتباجاث كنم ترد ربح ىهيم هنزو ئلاوص ندلااجلزإ ىدانو ىذانو كبر يعي

 ةلبل/ ريل و وعرف يعن عرنوببشل نكواع تناك كي لقرر بل هدا ريع اناقرأعا
 0 ب عش ادإيبال هزت يلام يهب وزة
 ..تماق# عرفلا كرم وعدا موياعزكىدتلاحابرال عتاب سان ق ابوي انتجيياومأها
 سونا اقف مولشإ صير اصبت نكي اهذمو [ممّررم ويد خاف ةولضلاو ترسو
 اليس ساطوعصو موويبوم الل ةلاثلاو اهل: سيبو كرب بانعلا عقتراف لقيه قيوم
 /غيبوم :لاوهنو :زامالئوملا طرح انس نمر طل هإ/ ءرج انس /ةنباإي امردرخا انلاق 726

 كلانا لاقفابعت هبا ويعم رس ىو فاقت ميمو بيو مغ وسؤرصم هرم موال
 هيعشلو بيبطاتم/ وسل ىلا يملا كومإب كرمت ىدوش ق فلا اذا فيعضت انا بي زغلااثا
 بيشو لس سبلىزأ ب فلاو بيا ولنم سيلك زن /يقفلاو بيور لثمربلازثا

 يقعان يشكبط اه ئاازع يطور مم ول ءايعاأر اتا يشم الل وفضر و
 زوي هوكرلمو علو ماولا ةنب/لسرار قبلا بيعْف انل يهل اهرجا كلر ارجل وعرب ا ةلاةئلاك

 هلو نارا هف ااظعإم مزج تو كير داعى مم دزجل سر عوزع اف هكةيقسارجا
 راس تباايإيبإل:اوفصتلاقف ايفعاد او ةطغم مدلارع/ل اق ]لكلا اذ يا اور
 ضررا نلاقف تناماورتزو هرم تارام موي نفد زيمزلا عيؤفلا ةيزجاُلا ةييخلا
 جرم انلاففرطلا مرو تم تلد العر اييفلر الام كئريالو هلخؤ ميلا سارعوا
 ئتنبادرعا كوكا هاربر نإ لوما لاق زيك هير ماي سو مس [يلذ فال ووع ع عصب عقبال
 نم دافوي اك رجا د للعلافررل عع ةرقى ليل زرقفانر دو عوسدلا قف ابرئاع

 اديب مول كلز لافو ريب ممتسو 2|هناروعو هدب رهام د بيتو جك نع زد افع
 ءاناوتبادعا لوكا ءايبز/ق الاقو,دلصويولا عرس إد مو يبومتأ اماي) الو بيعت
 ما, تلالاقورضإولامئاضاو مامددعسونغرذ ماناياد هدابع عالصماع قنا
 "نول لاقدتجلم يانا ميلاوماو مب فنا ةزينمونم رم كرتتلا تاتش اقو ىاولاق
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 / ١ للان واتشعارف رس ولجاموقينلا شتضو لامه صاعخام داب كاتو
 ةزضو معلا كل او سول فرو خلو كب ص ذ اف اضعلا نير نم اعلا خد تيبل/ئلخدا
 اكرر فا/راواراو | وضوو عمر ىضالازذو [هضوكى ا ةرتئاما هلهلاقد ما بيعئاصافاب
 ا | مخلاوابصذواصعلاكلتذفاف دي مل كرخالازخ اكاد جاكيت امعلالزص كثر
 , ١ اهعلاوطغالافو سوم كرافدم اعواد قدلافريفلا لاما بعز ال اقف مع بعتدعبست
 / اللا ةفد/ وساع دام هي قلف ا نلوم زبيد ااعاقفتاداعناننف دار لعادل
 اوي الارتاناو للى زف اونورتر نيم ناف ضرالا عع اصعلا ع شو ويإ لاو /راعو اشي
 / | هيي مووسوللواننف نباص قمانارعورر ان مبكي زب لير الا عع اصعلا عضو ل ىبذوع
 |١ كالو |يدع بر ماناىيراذامء ومان خخ ةزلادا جمان غض الام اعرف
 4 اماوطورتشااذاداكو تعاد دعاس ورم تدفع ف [س رعبا ام /ىرسكا إن اكو داوجباسززلا

 |١١ ليكاراظرازاو ة الإ نببعأس بعزتوامىرتتااذاو يطا هم ع اون رويت الولع رض
 ١" هقدعايقلازاو ةرىوريشومنراص خور ءرصةفاضاؤاو سمك كرون ئئم عطس
 بيع زاقوجوا اع ضصاعلادعزاكي يفت [ ايو غمو |زيع نم جراد ابعت ةداص
 / | عالعموم كاكو رس ةلعزت ك/زكيؤن عداو وكلا وم ترلو لكي سن وم يمهل
 / | "ناك كلت نا[ الدجاون نرلوو ريقي راما د اصكيولا مغال قسد / اذاف
 ل اقافكلاقاهار اند ظفار ريل رس افعل /رصا عم عجرم ةيكمازغال عاف
 الو مالاهليولا تا ام, سيطلب ومو ايا اكن عزت اويل ان سس انزال

 . ك1 رئكلاقو صاف كالاق كرز عا افالوعبلارلد اكن ىو ايعربورب فصاء اعرب
 نيريعالااولاقو زد كاكو لاه تاذ تناك يقل و لافت ئاعض اقنع
 اسواراوةبداب دايس ا فروق بلت بفاس نا اثلا#لفعلاّس فانتا امتحا
 راق دافضنا» كيلايفاودع جيو اور اوحاورجكو حاجز صامت اوزَغي لاما اقرأ
 قلو 1 ا ع جاهز نموالا ساي اورتن



 قل ااا هزت وعش زنا وقتا

 كرف قاس ع هفشلو دكت بخ داهاطع عازل اغا[ وتنال ع تدزعو صن طغت نإ رم
 يقلب انا اهئ نمررم رصد /لاقفةنمقتنمل او ويعلم و [ْو سيلال امو كايلس

 هعهفزوئلرإب ىسومُثو روب ةثاوىثعيقع مانا تلاقوإرشن نه تامالعلاةه

 تلاقثلاعنلا لل نلعرّقاوذ ةعاوةعاسوت وحال اهللاسبو فيبفافارعبوُلَق

 دفيرم مل دواد وب ناعلسإ دو فت بطاعلا تردثن اهلسومتراساو ى لن تلظر ئر

 لكم نعمرطلاف هنوج نيلاو شالا ودم ركرلا تناك زأ/هناهلستلال ورش فصلنا

 نأ اسع عضومهلالو صف نم ةئبلو بهذ نم نبل لايم اناك لاسر زك او هوس ووبلاو

 باوك ف لاكن /ئضْفلاو صرت رم ط ابل نجس جل تناك رول كل من اكو عر
 فلا موبزكي في داكو لشاب ءاهلع نمولاعو سك يرع ءئفو بهذ ئءلداولإو

 . قبلا وروزبلايف عطل لبعلاق نايساررورئدل تناكو فضلا ةوعرر او قل ف الاياب 0

 درقفبإ رباك انافجو اغتدتلالاقاط ساخن الرع كافل الو (رئامغا قنوت مغلاد 7 0

 ّئَد اناهتاول ايناو باغامو تاعردو لزانم رهام( اي مدم ةقاارك ةراكالا تايسناب 0 ْ

 لق اوف ولا هثال يلب ومقام لادارة وساهم ناس مل نها وازيق
 اركؤخالبا تيب هور شاور بكا او باعاو او قالو يمتاز ليا
 عرس[ ضد مرتو قو رئالو طيبا زفارواوناىااوصو هضاب كفو لموقع

 اكو ءاه/الب مالو ةوادعالب و ةالب ةخارو ككل ب ءوتدو فلات لبد قف ابدقفاومو ةفاالب

 هو بنو هيمي فربعلاو ميعنل نان مترزع نبقتملنالوفمميون نمار دوم روضف روس
 عب ع اف هينعلاو يعاب دعاوي وءطملاو ايو ءافبلاو هع باقل ل يأ م

 0 رزماروف رب [ةق اسد رم 22000101 1

 ل ل الرن سورورلا تانج إل تناكا فلوكس وزفلا تانج ايطددرم ا ميسم اوكف
 لاوالجو اع ايعاءزماوانعفو العفو هاند لبوه لسور هلو

 سئ رامدسر ابا اي دالز/لسورزولاللار ءزئالكو مو اددبض لوم ا[ اف الدعيج وعمماعالا



 ارو دافضان دايعايلو رج انيعايفو هنستو نيش ويبت ليسس ويعلو قيل

 ما نوتفاذر هينا اقاكتبس بلقواعط طال تعمد ةرذاالو تار يلعالام ايروكا ىرتالا وتاكل
 //| . ىنيثلانراريانوز تاراكرحان ادد ةرذيرخو ولصتاداوسر جال مائل: إو تاب
 يور ف تينا الغر زخأ ا تبوس رافاسروب تجف يبو تلطرودامذلا نس انا
 الذ اوعاب تلاقف كاعوز نولي ةامرثرع/ بلا 2 ![هلكاففاعم هاكر ئالفؤل برقر يولع
 :ىنب دبمراق ضب ئ اسمر اق شرف نم لاق :ليبف ئاارم تل اق :لمنملاق اولي ةرإب نيام فلا
 اهونك ثلا وع راع علطت باج يفتت ل ردع تناكفولممريخم لاقسام كلاقرمتناع
 | يقيل اعنتيعو بلام ى عااد اعلن رلكإأ بلاص بع تو قكتلا/ ءراداكم الام
 ذا عل افيف فالف فقرتدابابيبانلويلو بامور [ف و عتادر/ هنو كيس رص ودبدألا
 لستار يرانا اعل كابياب ىلغندوإل زوهب ةم ذيع ناو غاإمكلاع تلاق زم
 اطاباوزركاعغا دونك هلا قال تلك ك لزب بؤزنو تاب سيرا زعاهر توف م كَ
 1 4 دامب/ قاري و ةلاسرلاو ةونثلا بابل الانائصانا دافولالو ةءاعالابابب/ل الاقي
 ديكو و نلاوةللطلّسلا ب ابس الاطار اؤروملو ةمزؤلاو ةثدوبعلا بابا ف سويلبيكاعم
 " | رزيشازبللابانال نابع افعل ماظيجالاون ار يوف اهتم تنبت مل بيعت اريأو
 ” | 2ع! اترفاف كرولا: كاع تبهزفدتلا لول بقتو أ: يك رانس/ واشف تقال انعم
 '! | لاقرفوناببةرووعنر ىو اندلع هلاقو قبو كَل لوولازعانسمسالك رع
 ظ نعترف ىلخ/ يطع غلام ول زكوماووش اهو شوه علان مووليدا
 7 | تاو نالازواتسا لاق رهرلا هم دفاع |[هلل و تلاع د الن عفن عرش لإ تمر ولعل ةولاخ
 أ الوز هلوليد ا نبض اوريو تينعرموتنومانار آغا اوفص ,را هنو اني ابتلاه وجع
 "| 0قومل تماتس دييخلاوجاتساةباايدلاق لاو رينج ز لوقت دابإرب سمعي جمألاو
 ١' نراوةعاطتإ كسا دمأو لمزخو كعاطو ان اعرر/ ربل نعي وتيل اكتر اككيظنإو
 : الو هلالواعدسا نعضو اذ ةمورط 2اس نعلق ظذماودالبلا كاع لمد
 4 اي هاو فج ةدسو هنرع كبك[ روقاو كيج ناراعالا غراب قو



 لايف انجسيلاهالا/داصولا كلم د مدس الضر روق تس قوس لش كيت وتم
 للا هفدزت/ ابدي وتيم ةبا سافل يدوم جلل ةداتس و اكاعإ قرح |

 باى ب ولشا/ورواب كمان اهيل غتشاو ركرح هني ا بعدر ون ف تلاقو بلاطإبا قذاو
 ريلكض راكب شرالاوةداومتلادكللم تلح ينج عي نيكيعو مد مق ها نع اكسل وو ارو اد

 للة وسلف ع ضو فوص نم اددابل وبلا يلق كرعلاريم وهو رسملاو طيولالشر أياد | ١

 هوايا, ورطن الخدم امونشتااورلعطنم كوت قون داطلاماكلنفو كاز ئاع ١
 رالف زلعةضوعلاةبؤلاومهالر واي ؤ ميلا سس مارب و إب اهيل 2 لاعظزلر كن يما كرلاو نا | ١

 هفيطلت للة لاجانم 2ث الب الل زم ليوعلاو لينال عضم ةرغل/اررؤو دوما ما ئدولو غلا عشرا ١
 تا ذاؤمالبق نم تلو امتلإو هللا ةال ن1 م/ ورع اول اولئادض اة فاإب رستم ظ

 دفاهاعفميلاذلاعقوبف باك/ يمرن نمتفالاذامازرتوانبلا دون :لقلل اقانت ركز
 «علؤؤر للا اجرشسا هيجل هوتيل ةيحم او كامي اما اهفلجال اويلي هس قزح
 ::/ سلطاني هات ارس كسار انععر ىالعو اناث زغيج نقع
 "نلف ارتكا إب ه[رعملاةدويب اخذ اقبالا دموع تن اكوز يلا يؤ ونص
 مقر دلا و لفن ةزرااؤيعبلالعم ابر ولضت/ا لوس ناكو ةزما اهم راوتر
 ةعدوصوم بهم م قاعيزك زف ةعياغل انو هز طبه وره (يلااضو قد
 تعموصو امداعبو فايصْركاف ندو شاك زب هرفتفزفنولا ة زيف و وتل وسر علو

 ةكورلاقتاد هاد ةنعوتسزنا كود اونو مرد اوبصزف ةمار لا: بحارع هاربا .٠
 ظء دمي قيقا اقوول انساف[نالم سمايل ةئزغاعء/رو قوت و ع موص رم بهاولا ظ

 فور مافريلالاو موكل يغفر غتالازن: يور ميا وعم مهتيائاول اف ماكق نع ٠
 ان وولب قالو دفق اك تعموصولا قاو وري بعز تازخاف ماصو هركولشتلاكةرماق

 و بد ؤص#لكلالورلغد ئافو/شئالور ريشا ملة ئراع ابها ق١
 لاس باش لاق الاد باعانق اوامر ذ زلال اذوب 1 عزف لام ارلع ١
 كملاافتاهوب نلاقلص|ئادالاةوثرق تلاقينا راقت م نالاق تأ ١
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 كلاوح كاين نع اق طامولصتلال ول اّتف ىليقند ادرى لق وصل تع تمالع قدا
 ١ قطان اقرتلالوريزيدلازلا الل اقورنيع باق لع صرت وتو و اي وس الاف

 | :الوؤينلةثيصإ ىزفييفتكرع هشلف هالاسر ةمالعد كلور م|رف ناق كليقالاديبام
 قير |لاقلا رع مو موا ؤفوسس ادي نيبو يما مفي , م ' ١ هاج يل 5100 00 ١

 ظ ماس افلا مولا عيفتس كفرا ناو هل هناي درا عشا مالا ع فس و
 | ل يادقناو تايالاب نتدبا صك إو قرم ةؤئنل مو لغذ بحوأ ترها لسن ضو
 وضمت , 7 0 : نينو ناتلتب نانا فؤرأا ين مدع اب ائرثا كرف بلك ى يرقي يزل نيؤف اناناعالا هاي عع دو رعرب > ا 1 *ء وج / عافأ
 ظ النا هةقنبالف نايصتم //, امي ةهايزث 9 هل اس حالا ورملاو ل اهلا ديب وتلا ف ىربق اق
 . فيلفالاجالو مرات هيدسلا نير ماعلا ن انتنولا سمو زرإل اه نجئاريلع ماوتسااو)
 | كاقللدويبلاررغى اوردر مدرع رهولااموي هداه ريما وجا م ان تربت لس ماك | رتقيارانهدر وقتا نصت وهو تور لعر شفتي ه وي لباد مز ةيلاعؤ د رعلجبا
 قلعت نامل ليدارقا ارنوب ولسنا ءاه رغد ملم «يلااولبصو ايي
 ' دهام ئاماعلاولاقو ةعبيا تف اف تمق سو ّهراب اس البس ئطقت لم. ااسلا

 ١ ةويدلادكياطخادا نامزلارخا قبب انت ت اةدوتلا يركب اولاك ةنروط قا ةمالعلا ٍ 8 : 2 00 12 م اي را ماج
  هرشلادعترو انلثقل هانرجوولاولاق و هوبلطف مويلض عرق ل عا ةمالعلا ثروت
 ةرسيمد واوعبتد ةلمراعوضتاو ا اهرر ابن ارم انك وفا هه دست "نائب اعيد ال
 #7 م ظ دم اة لوبماول اقف دور ور اهو ري ةكرشلا دحر | زميس ةومئلم ندد

 | ةلابإتنو هقان ريس درق عنو تتلو اقيركسزهت ل ع وتب تكلس اول
 ةرائئلا ناوي ةرئناور اللا ةرتداباب اتلتيكو لوقو ئتلاءا را يلع بلا ةيرعلا
 مبيع ءنخباعو قا ءاسرتدا دور حاسم دين امل نر اج حنا دتنسلا لو
 فايبر سيد كانط إس ا ووقمرقك دق هك دالاوط لن بقي اتاك اذ
 . ةاةل ف الصواف مار لع بغض دوعن لعدن قل ابر لكل ب عا ع 2 اسي هتيطغلتا
 ١ شان اعتلال ليفبابلار ةارو/ةئاوت لظسض ةءاؤرلا ع علاجه, كرش راكد يملا
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 رنا نم ةدحاو نلاقي كرثا بلا اقزؤ ةيائركإ لمت هنا اعف ةزئلؤج اهيرزع ناك كلل ٠

 كلور لصوت هوزتب ثاعبم تقتعاز ديكو اكان ةككح نة ياس لاو زيزي |
 العامون ةلاقانلا كل تبطو تلا ياكو سرك مرد يرم لبق افاتر او فايل... |
 رفا وي اكد تلاهغ كشر ار ىل أاموير اهم مأزا تمد يب ا واضنلال وع ا

 تو وفلا للص ءافف اعف زيرو الا لانا عر كيلا ئالسر/ قلع و لعن الاؤفرزتام
 فلسا سجال لفض فلو غو سيال ريل جدا ذرب ةييرم ناافغساّوسأو أ

 دى ساق ادب لافوقلاو نع/دوليإو بعرقلاو والا اعزلاواناج[نعاو دولا
 للمدانور بيعلالبب لقد اف كَ جوزين ام اوهد بيعي راو عقاد هانم
 ءالاضانزر لوو ريع رب ناد ىو بكم او اهيزع سوقنا لور ماقف هليير اجو
 اقع داقامانالناتلاقف كاع ةمافو تيلي ةنلاقى نزكرت يلع لافت ع

 انجيل نزئاو ةئانش الك بو لام ك/ناك:ز ارح ةلأقوويلاانت اذاعم يئانإ 19 ٠.١
 رجتائينفا ضي للان همجي وشي زم ةلاقو ةنرزتعاو يرجح ةماقف وكيف انباا |

 ربات لراعتلاَعف توماةناك الها جوزرالو هوم ل نافع فادنم ةيذؤزف ئرلبت ف علطم
 ردئالاسيقسو و جوك نو ف اير نإ بلاطو كي ىلؤزرللو الةلاقث كوع ومئاخ

 اة ل فول نبدقر واعد دارت اف زئرح هؤيبادانر رشا اع هتعجزتدم ىبطكو
 قا تلاقفاعرواسوايلابصذوئرهرواننااًالاةتلبق ل اقف تم كرك رخو نعلا |
 «يلثاالا ع يلف نبذ لاَ اضاو بدو :نايصوتنامالو ولك طخةرإفيك ا

 دقتلاضولاى د1 يالا ثو جاع الد غالودالبؤلب لاه قاف اوز نئريلالا نلاوق لاح
 . مل طقو خا تالوغو بلاط ىلازاد بار قال فوت عبذقرو ع عمم ورتيوعإ كالا
 رإولال اقف ٌئكيشرازىلاق هبه ناين اراباب نيباصإ ل اق رب[ غاس تال زمزن اف ربح

 ةلورارسلاوريؤارعة ماعد ةيرعمةعارب ماو و بازل كة ماء اع شادو د طر اويلتص ١
 دخاو ل كريبداعرادء انف ناي ع /لغتئام تم اق جرح اننا دكرعر اول ايصز ور علم ١
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 .ه/اطرلعاركىروياد د ميل غل ننوتسه الرغم اها د صرب زو ةوقإي زو صّولم ئبط نهم
 / تلاقوكَدد ت اقف مرر كوبا وصي ا ذر هطالا اولا لع راور تر اعادت لف
 علا شيريجلاو ؛امااورإز ثا وروصقلا#راقعلا 2 يابن او ولان او ارقلا نم ؤمبم كاري
 ١ | تداوتكرم ةءلاقرو يحل افةيينغاغلئاعدكرموو 27 كذو كل(اكيربلاد فيطللاو
 ' | داوؤولزقاباو فولإلبد :نسؤنبو# م ئاَك وسار ريس تكد ذعر طنا ءاودل ل
 1 نافرولةئلوالو وبس كرخ الرف ةنسنرتع رمل (مؤرت وو قطاقلااوسا
 ىلعزموطاؤ مورد دولة اويئرو نيزوريط اف نان: سيراورغيفئاؤرامزو مبلرإطو
 ك7 اف ةياعم/مزعان/ن اوبل ناؤعدرب دا فعدم و ئاكماووير ل اعلا نم نيا
 تاه زراموبو ترن باعد واس شاور جات دواشلاذر ورب دي[ ئ ل الصانئا يفر 22
 ورم |رلعوقنميز لا ةدلو اوم عروب فو يب ارجال ولما لو ل ٍعع نيو ظورح
 ءاهتلاؤو فوقنا لدرس كل لسور لال وئبد مودا كارد لا زك لاقدر ةراع
 ' | رينز ةباعابراقو ةوصلاهلس لع موو :لالولصدللو اعرض الندا ورم
 هئلااو اكذئر/ي إكؤررص عنب يا ةيوغلا هزم نار هن لاف فوقلا قت لاق
 ظ فلا |زيهقرتاا كر افوامتا رتل اضل كيا جت تنسوا نارا اياابرللاقفرابإبا
 قمزئ ئلاصر وو ولصا فلم ارك ضم ىرر الغ قر وسام اتلادورلاقو
 لولا كرما نم اقبطو المزررتم لا مرر وبا عجاو الها رمعار وعم ابا ارنجورز اه
 المول لورلائعرت ئ ل لويياكرلاو نال ى ومر و أعاش الدريم دغر ىبعذ اطر
 هم ءاو دري سيزورطلا تعض د ءاريدو هرجوو لاو ةركولا امال مارا اقل ااكدازإف
 ٠ . ميلا لفنطريلااصتمواها د, كلل خاو هديذم د اناث هتباعإ ع لدرنل//و/لاقف ربا زملاسر
 بترد رز سمي دؤن نمو ئذايزعل ءالع مالعتو ةنامالاممسإ سارت كوكب نلاقو هنبضغم
 تسل هله دم كوز َناف وسلا َنظبئظنال ىئيعةرقاك, اور لاقفرلا نمد 'ىلخادافوئلاثتالانباايانلاقف شالو تيبار قيكرتاغإ, ضروب /لاقوأر|تيبباتتاو

 مللا ماس. ىب ةاقق : 0 / 0

 لوسار»/ل وغدر اين ثان وصقل لور عاد اع تنال باع داو اماعل افعل ل اقأرماز
 راباناو



 قرب مرق نعلو با قحيو رنا عننا نا كلان ور شل طخ قز هت ناورامانو |

 لس ةاَصَقو ةزدالاو ارث ئئاونعل انام تالفاغلاةانمحا ءوعر ةئيزز: نا كبطل لاق

 انيب عاف طر ةكاعتلاق [ب بط معاة باف سايب رفا ؤس ةزيدااراراذإولص 0

 لطرف بايلاتيا نيب ىلؤوو تاور ومتوفر مس و جزع قلطصمل ب وزع

 فدل وماوندو ةوزغلاه هالو وص ايفو نائامْوَص كر اف كوبر اويب
 الرق

اف عضو ةداغوتذ ءاضون ضومولا تحذر جروط نم يوفي
 .٠ كدصةسم

 رالارقباا 0 هفاودكرؤع شا عع ئ ايلا عزفاو كاسم نطق نادم رقعاذأف

 رددت ١ بالارز تنازع عاوفسدد و دوصو برة لوو قعلابلط يشإملا
 3 عاريا ملام تيار اك فنأ ةفيفع نا ةئدقينداج نناو ريهانا ةويبكمو
 ةساجأن نيبو لانلوهمررو قتدورقفيسموملانا تننظو زو تنكر لزم رمال

 «.. ل, ني دوي | كرعم

 7 21في دارو ئ سرك ارللل مم تاالطعلا :رب هاومصاءاكو تمد كاَيعبلُع

 "كسا عتنساو ب(يالع بل البف كلر هاو د ىفعت اتاك يان ةلاشاراوش0لب

ا الف هلا انا ةح دع اهنساريغ ةاك هلم تعهساالو جابر ىنباكامدننإو نابل روي تف
 

 * مات سؤ ا ناد كل نم كضاو اولزئاعرو/ يعل انين ع لحال د ونين ولنا

 ةلاغرب عطةيلعشانعلاافانط ماورد علو ان ى/ نبا تابع الاتبلاو كلا
 يفي شااوسو امإب/تيلئشاؤدلاكاك ع ئيل وطن ااورو مزار انضر

 عااففو رعت ع عموشل ريل جرير تل ار عش لو قي زو هيت فيكون
 دوب قلب فاف لاقاذامو ناق لاقامرومتيلو/تلاق تلقام سليب هلو سلاسكل

اعوتستلا لولو و قتيل ىلا تلخد هاذ قشرع لع | ضم نددز اذ كئا القا تكد
 أ, ء

و ةليلوامويىابااننكو تبعيزف ىنذاف ىبا تيب بعذاناإ هاذاثا تلق نيك
 ل

 ن-وؤلسنلا/وسولغد دنع هناسلاجاص اهني يربلاهلافو بلاغ لاقي قاوباو ويب

 باب تم تئلعلاودللاكبتلف هيرب تنكد افا ءازع غفل ذاق. ثباع/دعب املا:

 ىو امن تناك ريلعملا باث باث زر رع اذان ولا نافميلاى لذ تلاكؤغتساف



 ه- للا

 ظ عياؤالةلقف تلالوسرلرل دوام كديلافدلاقاهؤرتلا دوس قع بح /ىلالنلقأ كومو
 ليك قاال هزل /ئيرح راج او هلقث علمت بالوسر/لوواام ىواام اولا نالوا
 ةيبرر لاما تلقددياور مخقرص) كفل قفتسا حاتم قعم مل ةئرتفانلاو انالا نم
 أ اء اعدل اهتم تناثرت فسوبلاقامأل مرو الد اة رش ال راق ماتا نم
 كيوي وو تاو يدا م تناقص نائل ذ تاي نعهطصاذ نوم لوهضل
 ...اةاكنلوف دش اعاب تلا ارباقترتلا فلرعتل | فر ةلاوشد ىيناوضرا تلولزو ىذا
 قيل اك زفاو لور اى ولالا لنا قتخدحا تيبلال ا نم جالو عادصلا لو ساد
 ظ موفؤتمار نااؤف هت لاليروض ثباعإر ككبالاقد اباظة اقل الا ظ يبج قار
 الاقل وامل لوا ارب رنا يلا قلائد الدي موف /ل فاو تلق يلا
 عالق «زادعباب نينو طمؤع قطن ال تاور فر ةجرشلا بوب لاق /ما«زبمع كفالإ
 كواونؤيا» ةعشاو ماع ضفلاولو/لئإلالو 6تدنلالئاف وردكو هند مايل ع ةوفني ناكث لاقام
 ركزت نافانالو جابمدصإزئارلولا بو ةرباع ةرصان ننال ئال/ فر هطاذ بية لايركأل هللاورا وراي عناووريطافو اع2ان ع بانا رمال نار فغيدلا دوت لوما كرا
 0 للا
 : انزمريطاف تفلب اف يطاذ سم اذلاو جارت او ورح (ظرتلاثلاو ءادصر ةيئاثلاد ءاؤنب
 زفير بابساا عفت |ريزن ةرلاواب هيمو جا قوت تاو نا"
 , | قافيلإ رت هؤفف كم نلا يع ان افادجار فعند وني اتت أ ةلاتيلاقو

 ) زعم ودان فويل بج عج ياكل ةرج لمه كوسررجق بعالم
 1 ليد ديعج/مرلععترلل ةاولص للا رع إف ساوزلاليدو اوصل
 اور ىريايب ةفابطالا عيضوو كلم فلا عم مزبدحا ل يرن ى غم ئبط م ةدحأو
 /:اااقووآسدب الور جن غلا [لعرتساو بايثلا سلال امئاو دازعب باو اهله ا بلاطكإنبئاعمّيطاف جوز الوعي يتلا داق لئلبجإ الصامل قوم
 ظ انفلااوفالزاقبلار اد ئاباطعلاو ابارربلا همم ولي الابح/ قاف و ثررااهئ ذر تيفافالا

 نم

 و



 عع ناسا تلا ةارزع/ل شات يلاق ء يكلي ىتمطاف جرت ناك ف بكل لع[ قفا لاو

 رو 1و جراف شرعيه تفلغف ينل باوبا ئلغتو ضف انهل/ب اولا
 لجديد ديت ىاياير قع كرفاوصنبكإ نايلفلاو نادلولرم/ مى رشاةرسو
 وعْتسأر كليب طرالاو نبين اعورتاو لارقلاءايتا:للالرماويط اقر رع يلولاوسلكو

 بود اللااعراجتارم تقم أو هلانيلاؤ تتو ذبل رن 0 لولسرةويلوط وجامع |

 دق ديعاوكاةضفف نوف يفتالا تانيا ويط عي تام مءاكال/ ععرنعلاو كالو
 /طدنن عيا لال بل ىدان مد اهاغلاو ةالولا تنجو نارلكع اوجماو ىلحب نا
 كديلغ ناكل لابعإ لاقوض بلاطو اننولع سريطاف ءاناة مور نالاقد

 انواع الر قعر شلع مانا [نابق لل جلا قش ا [ور ف لالوسر ةسبةفيلخ انا هنو

 رجم ئرراهماوضاو عاف مكب لاو نببا عقلنا ءوسيرخاف ضرال رقيب تاركا
 اة ادة لا قلالإ,مئلالوسارماف فببهيلرقلا | ةيان / يلعرم ه5, تنا تا اف فب رن

 سيلورلافيلغ تاعبطرركو ترب ئلاخ ل اهكلارؤنملا هما دثوتملا ةيررك لاقو ّيليؤل
 دلو اوسرقو هككْسياعء انتل ب /رلاورابعلا ئلاغوصالال تا دن لوليالو لتس لقا
 ار هساو يالا يدابا وهن اع رتررولاو هولاجاف حالا در ابعرماوضألا,لاال كّلإمّلا

 ةقدصاصو باد قاديغ/ع موري وديقسد اقر كوعيِضر ثفلتت ةدارا الو
 هللا: ضد لفك غرف غلب ةولصيفتررد يمول نازل نسال ينل ريكي تناوتسد

 بغارتارثماوباو ةدرعان/ ئاددع الش زاد لا وت اعادت ف يجك باهل كأإع
 لزئلبارئلجاعرعر تلام عبرا ئاررقلا وم (لدزيئ و نيلاعلا افي خير ئاكلاتلاوا
 ور رو ىاص نلا ل اقف ديلسرلا عم غم نم نساع اليم لا عقنلاودثلا وري متم
 تلا مازبق /ى لعل اقو كرانخاو كييغرو /اىلترنلادقدزدىلعإ كملف

 "ف تباان تلاقاررمارل حارث ل هجو ىف ز اهابا نإ: ررّيطاف ومس ةلااولإ كنمو
 هرفلا( فو نانرتاو مالرل ىلع كنب تم زولؤ ئانرثاو محاردت/ىلع عورت ساث ياس

 لإ لزق كت ءارصع عافش ىووهلعجيا غتدشلا نو شس اف سان اس زبنو كليب



 ايناس غر وطسل 20111 بوتلم يكرر ماريب و رتعاسالم
 ا نذعاذاتلاقوانفلور ولاد ذلعدلاب اير نم اصور نق يطافاتصدا
 ا ساسو# ابوافاوارااذافو انما ةاصعو عشا ريو زوم خا
 7 هرب ةواضل ا ذهجبا/وبنئكةما ةليعد هئالعج كانك دعه و ايبالاءلضف تفاقاباف
 إ1إظ2» 000100101010101

 أ ١ اهاراثاد ةتءاوفولا الا شالوا اوعساف ئيكلاطيدم ةولقدل ىدوفاذراونما نأ

 1 ا ل كولررو (يِلااوْسفئااوبلواةراَك
 ١ سانلةزئ مولي سانتا هذويلبط[رل نضو مك ةراكوم ئبلللا لب اذا وامي
 6 مكسب لقفتيأل اها لوو :يالالعةلر فال ور ذعار يك اوت ئيرملو ديلا
 0 . حاط فروا انكر اولا لاس كم العزف الذ يمول يرو ريكمسن ها
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 ظ ظ ب بينو عيلوط بسلم 8/3 يطع «ايعل ادب وَيَا ضعبب ضل سائامقلا

 )ا

 ١ ا . المول ئلطعاو عمالسم اب عبو مى ىميعلرجالا مول ىلقعأد ىمالسم اين
 0 . نورتعوئلراذ فلا ام ايبنالاةالمعم السم اَئْب يو :نالئا1 ملت

 0 لضفلف الس ورفع ك نو تلال مزمرواسطاو طز فلا
 "0200000000 ةشاروولطعاورسالسم إني تعتلييزسلصتع

 ظ ١ 1 : ْ د /و/رطعاو عم السم ابن لل "*ناوإسل

 السمان سئل مد ابوقعيلااجيرالا
 ] راند دو مدري وتعاو دعم
 0 7 ظ ماضل لاقو ومال يب ظ

 0 ع 0011110
 000 و ةيفعاولدتبلاو

0 . 7 

 بمال






